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Врз основа на точката 5 од Одлуката зд одо-
бравање кредити за контрахирање на селокосто-
папски производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕ-
НУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕ-
ДИТИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА СЕЛСКОСТО-

ПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Упатството за преименување на Одлуката 
за одобрување кредити за контрахирање на седеоко-
стопански производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/58), во точката 2 се додаваат нови ставови 3 
и 4, кои гласат:' 

„Во договорите што земјоделските задруги и 
другите стопански организации ги склучуваат со 
индивидуални селскоотопански производители за 
производство и испорака на тслскостоѓтноКи про-
изводи (договори за контрахирање), како договорна 
обврска треба да се внесе и обврската за миниму-
мот на оние агротехнички и зоотехнички мерки за 
одделни култури и добиток за кои побајат услови 
да се спроведат, што ги пропишуваат соодветните 
околиски деловни сојузи, а таму каде овие ги нема 
основните околиски задружни сојузи. 

Елементите на договорите за одделни видови 
'култури и производи, како и крајните срокови за 
склучување на договорите за контрахирање, ги 
определува Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на Југославија во согласност со Сојузната 
индустриска комора и со Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија." 

2. Во точката 3 се додава нов став 7, кој гласи: 
Аванси во готови пари (парични аванси) мо-

жат да им се даваат на индивидуални селскосто-
ла неки производители само ако земјоделските за-
други и другите стопански организации што вршат 
контрахирање не се во состојба на индивидуалните 
сечскостопански производители да им обезбедат по-
требни репродукциони материјали во целина и да 
.им извршат услуги за обработка на земјиштата, за 
нега и жетва на посевите." 

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објччувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Вр. 08-15339/2 
1*. август 1958 година 

Белград 

Врз основа на членот 62 став 3 од Законот за 
виното („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57) Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за селско сто-
панство и шумарство, во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за внатрешни работи, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕДМЕТИТЕ И ПРОИ-
ЗВОДИТЕ ОДЗЕМЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 5Г ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО 
Член 1 

Со предметите и производите одземени според 
членот 59 од Законот за виното ќе се постапи спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Ако производите со кои се сторени стопански 

престапи односно прекршоците означени во членот 
54 став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 11; во членот 56 став 
1 и во членот 57 став 1 точ. 1, 2, 3, 5, б, 7 и 8 и став 
& точка 1 од Законот за виното — се способни или со 
дозволени дејствија, средства м материи можат да 
се оспособат за нови производи што ги исполнуваат 
условите за пуштање во промет според Законот за 
виното, ќв^Л се продадат на стопанската организа-
ција што ги исполнува условите за производство или 
промет на овие производи. 

Ако тие производи не можат да се искористат 
според претходниот став ќе се денатурираат и ќе 
ft се продадат на соодветна стопанска организација 
заради искористување. 

Член 3 
Производите со кои се сторени стопански пре-

стапи односно прекршоците означени во членот 54 
став 1 точ. 4, 7 и 12; во членот 57 став 1 точка 10 и 
став 3 точка 2 и во членот 58 став 1 точка 2 од 
Законот за виното — ќе се денатурираат и ќе к се 
продадат на соодветна стопанска организација за-
ради искористување. 

Член 4 
Средствата со кои е сторен стопанскиот престап 

означен во членот 54 став 1 точка 5 од Законот за 
виното ќе и се продадат на соодветна стопанска ор-
ганизација за целите за кои е дозволена употребата 
на таквите средства. 

Член 5 
Гроздовиот сок што е конзервиран со хемиски 

средства, со што е сторен стопански престап односно 
прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 10 
од Законот за виното, ќе се уништи со истурање. 

По исклучок, ако гроздовиот сок е конзервиран 
со сумпордиоксид, ќе ft се продаде на стопанската 
организација што ги исполнува условите за прера-
ботка на такви производи. 

Член в 
Списите и другите средства со кои е сторен 

прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 4 

Го заменува 
Државниот секретар за 
работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 
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од Зак сиот за виното ќе се исправат ако е тоа 
м.-^то, во противно ќе се уништат. 

Член 7 
Винскиот оцет со кој е сторен прекршокот од 

членот 57 стгв 1 точка 9 од Законот за виното ќе 
се уопшти со истурање. 

Член 8 
Установата од членот 50 на Законот за виното 

при давањето на резултатите од анализата односно 
од испитувањето на производите со кои се сторени 
стопански престапи односно прекршоците означени 
во членот 54—58 од Законот за виното едновремено 
ќе даде и мислење за тоа како треба да се постапи 
со тие производи во смисла на овој правилник. 

Член 9 
Депѕтурирањето и уништувањето на производите 

и средствата според овој правилник мора да се вр-
ши во присуство на овластен службеник од органот 
на управата надлежен за работите на винарската 
инспекција. 

Дегатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа 
со 5 кг на 100 литра гмечено грозје, шира или вино. 

Член 10 
Надоместокот добиен со продажба на произво-

дите и средствата според одредбите од овој правил-
ник, се внесува, во фондовите определени со по-
себни прописи. 

Член И 
ОБОЈ правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавурањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 725/4 

12 јули 1С58 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

642. 
Врз основа на членот 62 став 2 од Законот за 

виното („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31^57), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОМЕТОТ НА ВИНО, ШИРА И КОМИЊАК, 
ЗА ЗАШТИТАТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУ-
ЕНИТЕ ВИНА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА СЛУ-

ЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ВИНАРСКА 
ИНСПЕКЦИЈА 

I. КОЛИЧИНА НА ВИНО, ШИРА И КОМИЊАК 
ЗА СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛИТЕ 
Член 1 

Во смисла на членот 16 од Законот за виното, 
како вишо или шира наменета за сопствена потро-
шувачка се смета она вшш или шира што ја про-
извел индивидуален производител, а што не ја над-
минува количината од 200 литра по член на дома-
ќинството повозрасен од 15 години. 

Индивидуален производител на грозје може во 
смисла на членот 21 од Законот за важното да про-
изведе за сопствена потрошувачка ва своето дома-
ќинство најмногу 100 литра комињак по член на 
домаќинството повозрасен од 15 години. (Како ко-
миљак се продразбира пијачка добиена кога на 
хомип е од грозје ќе се дотури чиста вода и ќе се 
остави некое време да стои). 

Индивидуален производител на грозје може да 
произвеле и поголема количина на коминек од 
кол ичин итп од претходниот став под услов вку-
пната количина на виното, ширата и комињакот од 
претходните ставови да не ја надмине количината 

од ЗОО литра по член на домаќинството повозрасен 
од 15 години. 

Плаќањето- на данок на промет на количините 
на вино, шира мпи кочињак наменети за сопствена 
потрошувачка се регулира со прописите за данокот 
на промет. 

Член 2 
Како член на домаќинството, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат лицата што постојано 
живеат во домаќинството, без оглед на степенот на 
роднинството. Како членови на домаќинството се 
сметаат и лицата што постојано живеат во дома-
ќинството. а се наоѓаат на отслужување на воениот 
срок, на школување или на привремена работа во 
Друго место. 

Член 3 
Бројот на членовите на домаќинството во сми-

сла на претходниот член, го утврдува со решение 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на општата управа по молба од произво-
дителот. 

Член 4 
Виното и ширата произведени во смисла на 

членот 16 од Законот за виното, како и коминек от 
произведен во смисла на членот 21 од истиот закон, 
мораат да се држат во одвоени садови на кои мора 
да биде означено дека служат само за сопствена 
потрошувачка, и дека не смеат да се пуштаат во 
промет. 
И. КОЛИЧИНИТЕ НА СОСТОИНИТЕ ШТО МОРА 
ДА ГИ СОДРЖИ ВИНОТО И ПРЕРАБОТКИТЕ ОД 
ВИНО И ШИРА ШТО СЕ ПУШТААТ ВО ВНАТРЕ-

ШЕН ПРОМЕТ 
Член 5 

Природното вино ЈОТО се пушта во внатрешен 
промет мора да ги содржи најмалите односно најго-
лемите количини на следните состоини: 
1) екстракт без шеќер — —' — — 15—40 гр/лит 

и тоа: 
а) ка ј бело вино најмалу — — —^ 15 гр/лит 

б) к а ј ружичесто вино најмалу — 1 6 гр/лит 
в) к а ј црно вино најмалу ^ — — 18 гр/лит; 

2) титрирливи киселини изразени 
како винска киселина — — — 4—14 гр/лит 

(или во милиеквивалентиќ 
Како титрирливи киселини се подразбираат 

сите материи во виното што дејствуваат кисело; 
3) глицерин — — — — — — 5—14 гр/лит; 
4) танин најмногу до — — — — — 4 гр/лит 

и тоа: 
а) к а ј бело вино — —' — од 0.2—0,5 гр/лит 
б) кај ружичесто вино — — од 0,5—1,5 гр/лит 
в) ка ј црно вино — — — до 4,С гр/лит 

По исклучок, к а ј црно вино количината на та -
нин може да биде и над 4 гр/лит, под услов тој ви-
шок да не го расипува вкусот на виното наменето 
за непосредна потрошувачка; 
5) пепел* 

а) кај бело вино најмалу — — 1,2 гр/лит 
б) кај ружин есто вино најмању — 1,4 гр/лит 
в) кај црно вино најмалу — — 1,6 гр/лит; 

6) сумпордиоксид најмногу — — — 400 мг/лит 
од што 40 мг слободен; 

7) сулфат најмногу — — — — 2 гр/лит, 
сметан како калиев сулфат. 

Член 6 
Во смисла на чл. 19 и 20 од Законот за виното 

не може да се пушта во промет за човечка потро-
шувачка болно или расипано вино, без оглед дали 
ги исполнува условите од претходниот член. 

Болно или расипано вино е она вино чии испар-
ливи киселини, изразени како оцетна киселина, ги 
надминуваат, по одбиток на сумнорестата киселина 
и на јаглендиоксидот, следните количини: 
1) ка ј бели вина и светли ополи до 

10% вол. алкохол — — — — 1,2 гр/лит 
2) ка ј црни вина и темни ополи до 

10% вол. алкохол — — — — 1,4 гр/лит 
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3) кај специјален вина до 10% вол. 
алкохол — — — — — — — 1,5 гр/лит 

К а ј вината што содржат повеќе од 10% вол. 
алкохол количините на испарливите киселини од 
[претходниот став се зголемуваат за 0,06 гр/лит за 
секој процент вол. алкохол над 10. 

Ако испарливите киселини не ги надминуваат 
количините од ставот 2 и 3 на овој член, виното 
ќе се смета како болно или расипано кога тие 
јасно се осетуваат на вкусот. 

Болно или расипано е и она вино во смисла на 
членот 20 став 2 од Законот за виното к а ј кое е 
утврдена таква промена на хемискиот состав, на 
миризбата или вкусот поради која тоа не се смета 
погодно за пиење. 

Член 7 
Во смисла на членот 31 став 1 од Законит за 

виното пенливите вина (при температура од 10°Ц) 
мораат да ги имаат следните на јмали количини на 
јаглендиоксид: 

1) полупенливите вина — — 0,5—1,5 атмосфери 
2) пенливите вина — — — 1,5—4 атмосфери 
3) јако пенливите вина над — 4 атмосфери 

Член 8 
Гроздовиот сок произведен од концентрирана 

шира со придавање на вода мојра да содржи н а ј -
малу 10 грама шеќер во 100 см3 сок. 

Член 9 
Винскиот оцет што се пушта во промет мора 

да содржи најмалу 4% оцетна киселина и на јмалу 
12 грама екстракт во еден литар, не сметајќи го 
шеќерот. 
НТ. Д Р Ж Е Њ Е И ПОСТАПУВАЊЕ СО ВИНОТО, 
ШИРАТА И СО НИВНИТЕ П Р Е Р А Б О Т К И НАМЕ-
НЕТИ ЗА ИЗВОЗ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛО-
ВИТЕ НА ЗЕМЈАТА УВОЗНИЦА, А НЕ ГИ-ИСПОЛ-
НУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА П У Ш Т А Њ Е ВО ВНАТРЕ-

ШЕН ПРОМЕТ 
Член 10 

Виното, ширата и нивните преработки наменети 
за извоз, за чија преработка, лекување, поправање 
и нега се употребени дејствија и средства што се 
позволели според прописите на земјата увозници, 
а не се позволени со Законот за виното, мораат да 
се држат во простории одвоени од просториите во 
кои се држат виното, ширата и нивните преработки 
што ги исполнуваат условите за внатрешен промет. 

На садовите со вино, шира и нивни преработки 
наменети за извоз мора да биде ознака на видот и 
на количината на производите и натпис „за извоз". 

Член 11 
Производителот на вино, шира или нивни пре -

работки од претходниот член е должен најдоцна 8 
дена пред почетокот на производството да му под-
несе на органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на винарската инспек-
ција пријава која мора да содржи: 

1) ознака на видот и на количината на произ-
водите што намерува да ги произведе; 

2) ознака на дејствијата и на средствата што 
намачува да ги употреби за преработка, лекување, 
поправање и нега на виното, ширата и нивните 
преработки. 

Кои пријавата од претходниот став производи-
телот мора да приложи препис од договорот за про-
дажба на тие производи на странски купувач и 
препис од потврдата на странскиот купувач дека 
дејствијата и средствата што намерува да ги упо-
треби производителот се дозволени според пропи-
сите на земјата увозници. 

Член 12 
Пред да ја изврши испораката на производите 

од членот 10 на овој правилник извозникот е дол-
жен благовремено да го извести органот од членот 
11 став 1 на овој правилинк за намеруваната испо-
рака, со означување на видот и количината на про-
изводите, денот, часот и местото на утоварот, како 
и начинот и насоката на испораката. 

Член 13 
Ако виното, ширата или нивните преработки 

од членот 10 на овој правилник од ка ј а и да е при-
чина не се извезат или вратат, извозникот е должен 
за тоа да го извести органот од членот 11 став 1 на 
овој правилник, со означување на сите податоци 
од ставот 1 на членот 11 од овој правилник. 

Органот од членот 11 став 1 на овој правилник 
ќе ја определи натамошната постапка со произво-
дите од претходниот став. Тој може на молба од 
извозникот да дозволи таквите производи да се 
остават до појавата на нова можност за извоз, или 
со дозволени дејствија, средства и материи да се 
оспособат за внатрешен промет, или да се денату-
рираат на начинот што ќе го определи тој. 

Ако органот од членот 11 став 1 на овој пра -
вилник дозволи производите од ставот 1 Ета овој 
член да можат да се остават до појавата на нова 
можност за извоз, таквите производи мораат да се 
д р ж а т на начинот определен во членот 10 од овој 
правилник. 

Ако органот од членот 11 став 1 на овој пра-
вилник дозволи производите од ставот 1 на овој 
член да можат да се оспособат за внатрешен промет, 
ќе го определи и видот на производите за кои можат 
да се оспособат, како и дејствијата, средствата и 
материите што можат да се употребат за тоа оспо-
собување. 
IV. ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНИТЕ 

ВИНА 
Член 14 

Заштита на потеклото на прочуените вина може 
да се бара само за оние вина за кои врз основа на 
мислење од стручната комисија при Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство 
и шумарство е утврдено дека ги имаат особините 
означени во членот 28 став 3 од Законот за виното. 

Сите податоци за производството на прочуените 
вина што членовите на комисијата од претходниот 
став ќе ги дознаат, мораат да ги чуваат тие како 
службена тајна. 

Член 15 
Утврдувањето дали некое вино ги има особи-

ните означени во членот 28 став 3 од Законот за 
виното за чување на виното, се врштб врз основа на 
барањето од производителот, кое мора да содржи: 

1) точен опис на виното: 
а) назив на виното и ознака на бојата на ви-

ното; 
б) означување на минималните и максималните 

количини на битните состоини со комплетна ана-
лиза од установата од членот 50 на Законот за ви-
ното; 

в) опис на о р г а н о л е т и ч к и т е особини на ви-
ното; 

2) точно ограничување на потесното или поши-
рокото лозјарско подрачје на кое се произведува 
грозје од кое се прави тоа вино (вцртано на специ-
јални карти со размер 1:10.000), со означување на 
површината на одделни лозја ; 

3) ознака на сортите или на смесот на сортите 
на грозјата од кои се произведува тоа вино; 

4) податоци за максималните приноси на тоа 
грозје на 1 ха за последните 5 години па подра-
чјето од точката 2 на овој став; 

5) опис на начинот на преработката на тоа гроз-
је во вино; 

6) опис на шишето и на неговата опрема за тоа 
вино. 

Податоците од претходниот став мораат да би-
дат потврдени од страна на установата од членот 50 
на Законот за виното. За таа цел винарскиот струч-
њак на оваа установа ќе земе кај производителот 
од ист сад мостри од 16 литра, во шишиња од по 1 
литар, и ќе ги запечати со печати од установата и 
производителот. Три литра од овие мостри зема 
установата заради испитување и чување, 10 литпа 
производителот приложува кон барањето заради 
оценка од страна на стручната комисија, а 3 литра, 
чува производителот кај себе. 
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Член 16 
Прочуени вина можат /да се пуштаат во внатре-

шен промет само во шишиња со определена форма, 
со етикета која мора да содржи: заштитен зпак на 
прочуеното вино, назив на виното, 'место на поте-
клото, назив на производителот и година на про-
изводството. 

Шишиња смеат да се полнат со прочуено вино 
само во просториите на производителот. 

Во угостителски објекти шишињата со прочу-
ено вино се отвораат само во присуство на потро-
шувачите. 

Член 17 
Ако поради лоша година или од други причини 

прочуеното вино не би ги имало особините означени 
во членот 15 став 1 точка 1 под б) и в) на овој пра-
вилник, производителот не смее да пушта во вна-
трешен промет такво вино под назив и заштитен 
знак на прочуено вино или под сличен назив што 
би можел да ги доведе во заблуда потрошувачите. 

V. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДО-
БРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИЈАЛНИ 

ВИНА 
Член 18 

Специјални вина можат да произведуваат само 
оние стопански организации што имаат за тоа по-
себно одобрение од органот на управата на околи-
скиот народен одбор надлежен за работите на сел-
ското стопанство. 

Член 19 
За добивање на посебно одобрение за производ-

ство на специјални вина стопанската организација 
треба да ги исполнува следните услови: 

1) според предметот на работењето запишан во 
регистарот на стопанските организации да има пра-
во да произведува алкохолни пијачки; 

2) да располага со посебни простории: 
а) за сместување, преработка и нега на вина; 
б) за анализирање и испитување на вина; 
в) за сместување на материите и средствата 

што служат за производство на вина; 
3) да располага со одвоено уредено место за 

сместување на отпадоците и на загадените предмети 
од просториите од претходната точка; 

4) да располага со потребни садови, справи и 
технички уреди за правилно сместување, преработка, 
нега и манипулирање со вино, како и со потребни 
ап^ратури за анализирање и испитување на вина; 

5) со производство на специјални вина да рако-
води селскостопански стручњак од винарска стру-
ка со: 

а) завршен земјоделски факултет или на него 
рамно училиште и најмалу една година пракса во 
винпрството, или 

6) завршено земјоделско средно училиште и 
н а в а л у три години пракса во винарството односно 
на iма лу 1 година пракса во винарски заводи и ин-
ститути или еколошки станици. 

Член 20 
Одобрението од претходниот член може да се 

др де само за производство на следните специјални 
вина, и тоа: десертни, ликејрски и ароматизирани. 

Десертни вина се вина со најмалу 16% етилал-
кохол (С2Н5 ОН) по волумен и со соодветна коли-
чина непревриен шеќер кој, преведен во алкохол, 
би ја заголемил количината на алкохолот најмању 
на 3 8% вол. а најмногу на 22,5% вол., при што 1 кг. 
шекел се смета како 0,59% вол. алкохол. 

Десертни вина можат да бидат природни и пе-
чени (заварени). 

Природните десертни вина се производи на а л -
кохолно вриење на гмечено грозје или на шира 
од прегреано или провенато грозје од племенита 
винова лоза, без додавање на какви и да се туѓи ма-
терии во нивниот состав (на пример: далматински 
протек , херцеговски самото« и суварак). 

Печените десертни вина се производ-на алкохол-
но вриење на заварена (згусната) шира од грозје 
на племенита винова лоза, без додавање на какви 

и да се т у ш материи во нивниот састав (на пример, 
вареника). 

Лик ерски вина се производи добиени од обична 
згусната или со додавање шеќер на заблажена шира 
од грозје на племенита винова лоза, со додавање 
потребна количина вински дестилат. 

Во ликерски вина спаѓаат И мистелите, што 
се произведуваат без додавање шеќер. Мистелитв 
можат да служат како полупроизводи за ликерски 
Бина. 

Ароматизирани ( а п е р и т и в и вина) се производи 
добиени од природни или од специјални вина за 
непосредна човечка потрошувачка, на посебни на-
чини, со додавање на миризливи билки и мир один 
(на пример: благ бермет, вермут). Овие вина мораат 
да содржат најмалу 60% природни вина и процент 
на алкохол како десертните вина. 

Член 21 
Одобрението за производство на специјални 

вина се издава врз основа на барањето од стопан-
ската организација. Барањето мора да содржи: 

1) ознака на видот и назив на специјалното ви-
но што сака да се произведува; 

2) опис на технолошкиот процес на производ-
ството; 

3) ознака на суровините, на средствата и мате-
риите што ќе се употребуваат во процесот на про-
изводството и ознака на односот на нивните ко-
личини; 

4) ознака на местата и просториите во кои ќе 
се произведуваат специјалните вина. 

Кон барањето се приложува препис од решени-
ето за регистрација на стопанската организација. 

Член 22 
Врз основа на барањето од производителот ор-

ганот на управата на околискиот народен одбор 
надлежен за работите на селското стопанство ќе 
формира стручна комисија заради давање мислење 
за тоа дали производителот ги исполнува условите 
од членот 19 на овој правилник и дали може да му 
се одобри производство на специјалните вина озна-
чени во барањето. 

Комисијата од претходниот став се состои од! 
селскостопански стручњак на винарската струка, 
кој раководи со работата на комисијата, и од по 
еден претставник од органите на станитарната и 
градежната инспекција, а по потреба и од други 
стручњаци. 

Член 23 
Органот на управата на околискиот народен 

одбор надлежен за работите на селското стопанство 
донесува решение врз основа не мислењето од 
стручната комисија. Ако го одобри производството 
на специјални вина, решението мора да ги содржи 
сите податоци од членот 21 на ввој правилник. 

Член 24 
Трошоците на стручната комисија од членот 22 

на овој правилник ги поднесува стопанската орга-
низација што го поднесла барањето за добивање 
одобрение за производство на специјални вина. 
VI. ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО 

ВРШАТ РАБОТИ НА ФИНАНСИСКАТА 
ИНСПЕКЦИЈА 

Член 25 
Во смисла на чл, 39 и 46 од Законот за виното 

овластениот службеник на органот на управата на-
длежен за работите на винарската инспекција (ви-
нарскиот инспектор) овластен е: 

1) да врши преглед на објектите и деловните 
простории во кои се произведуваат, преработуваат, 
сместуваат и пуштаат во промет алкохолни пијач-
ки, како и на оние простории во кои се произве-
дуваат, сместуваат и пуштаат во промет средствата 
за кои е позволено да им се Додаваат на грозје, 
гмечено Грозје, шира, вино и на нивни преработки; 

2) да врши преглед на деловните книги и доку-
менти во организациите и установите што се зани-
маваат со преработка, производство и промет на гро-
зје, гмечено грозје, шира, вино и нивни прера-
ботки; 
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3) да донесува решенија за привремена или 
трајна забрана да се пуштаат во промет одделни 
видови и количини на вино или на друга алкохол-
на пијачка, како и за привремена или трајна за-
брана на производството или пуштањето во про-
мет на средствата од точката 1 на овој член; 

4) да презема други мерки потребни за извр-
шување и примена на прописите за производството 
и прометот на алкохолните пијачки кога за пре-
земање на тие мерки е овластен со Законот за ви-
ното и со посебни прописи. 

Одредбите од претходниот став не ја исклу-
чуваат надлежноста и овластувањата што ги имаат 
пазарните, санитарните и другите инспектори спо-
ред посебни прописи. 

Член 26 
Во вршењето на работите од претходниот член 

Општинскиот винарски инспектор е овластен4. 
1) да нареди отстранување на недостатоците во 

просториите, на садовите, справите и техничките 
уреди со кои гмечено грозје, вино, шира или нивни 
преработки се произведуваат, преработуваат, сме-
стуваат или пуштаат во промет; 

2) да забрани употреба на просториите, садови-
те, справите и техничките уреди, од претходната 
точка, додека не се остранат недостатоците; 

3) да го забрани производството на вино, шира, 
или нивни преработки: а) ако производителот не 
располага со потребни садови, справи и технички 
уреди нужни за правилна преработка на грозје 
или за сместување и нега на гмечено грозје, шира, 
вино или нивни преработки, како и со нужни уре-
ди за анализирање и испитување на шира и ви-
но, или б) ако не ги изврши работите потребни 
за одржување на условите за производство, пре-
работка, нега и манипулирање со гмечено грозје, 
шира, вино и со нивни преработки. 

Член 27 
Во вршењето на работите од членот 25 на овој 

правилник околискиот винарски инспектор е овла-
стен: 

1) да забрани извоз или увоз на вино, шира и 
нивни преработки што не ги исполнуваат условите 
од членот 23 односно членот 24 на Законот за ви-
ното; 

2) да го забрани производството или пуштање-
то во промет на средствата и материите за прои-
зводство и преработка на грозје и вино и нивни 
преработки, што не им одговараат на законските 
прописи. 

Член 28 ^ 
Кога винарскиот инспектор ќе посомнева дека 

прегледаните производи или средства не им одго-
вараат на условите пропишани со Законот за ви-
ното или со други прописи, а самиот не може да 
ја утврди неисправноста, ќе земе потребен број 
мостри, и ќе и ги достави на установата од чле-
нот 50 на Законот за виното на анализа и испиту-
вање и ќе го забрани привремено пуштањето во 
промет и преработката на таквите производи. 

Член 29 
Земањето на мостри се врши на следниот начин: 
1) мострата мора да му одговара на просечниот 

состав на оној производ, средство и материја, за кои 
се сомнева дека не им одговараат на законските 
прописи; 

2) од вино се земаат четири истовидни мостри, 
а од другите производи по две истовидни мостри, 
во шишиња од по 1 литар запечатени со печат од 
винарскиот инспектор, а по барање од сопствени-
кот односно од стопанската организација или уста-
нова и со нивен печат. 

На секоја мостра на шира односно на произво-
ди во вриење се додаваат 3 капки масло од гору-
шица или половина до 1 мил pi литар 40°/о-ен форма л-
дехид, заради отстранување на вриењето; 

3) од средствата или материите се зема по-
требна количина, а Од книгите и од другите списи 
по два примерка, запечатени на начинот од прет-
ходната точка*. 

По барање од сопственикот односно од стопан-
ската организација или установа можат да се зе-
мат и натамошни мостри, што ќе Останат ка ј соп-
ственикот. 

Член 30 
За земањето на мостри се води записник, во 

кој се внесува: времето и местото на извршениот 
дреглед, името на сопственикот, односно називот на 
стопанската организација или установа во чии . ро-
стории е извршен прегледот, описот и количината 
на прегледаните предмети, фактичната состојба, 
изјавата на сопственикот, односно на стопанската 
организација или установа, начинот на земањето 
и бројот на земените и оставените мостри, мерки-
те наредени од страна на винарскиот инспектор и 
другите битни моменти важни за натамошна по-
стапка. 

Записникот го потпишува винарскиот инспек-
тор и сопственикот односно овластениот службе-
ник на стопанската организација или на установата 
кој има право записникот претходно да го прочи-
та или да побара да му се прочита. 

Ако сопственикот односно овластениот службе-
ник на стопанската организација или установа од-
бие да го потпише записникот, винарскиот инспек-
тор ќе Го констатира тоа во записникот и ќе ги 
наведе причините поради кои сопственикот одно-
сно овластениот службеник не го потпишал запи-
сникот. 

Член 31 
Земањето на мострите, наредените мерки и дру-

гите битни моменти на прегледот ќе се констатираат 
накратко и во книгата за надзор на винарската 
инспекција. 

Член 32 
Ако врз основа на анализата и испитувањето 

на установата од членот 5'0 на Законот за виното 
винарскиот инспектор утврди некое од дејствијата 
означени во чл. 54—58 од Законот за виното, ќе 
му поднесе пријава на надлежниот државен орган. 
Во противно, ќе ја укине изречената привремена 
забрана наведена во членот 28 од овој правилник. 

Член 33 
Ако стопанскиот суд односно судијата за пре-

кршоци ја изрекне и заштитната мерка одземање 
на предметите или производите, ќе се постапи според 
одредбите од Правилникот за постапката со пред-
метите и производите одземени според членот 59 
Од Законот за виното („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/58). 

Член 34 
Ако стопанскиот суд односно судијата за пре-

кршоци не ја изрекне и заштитната мерка одзе-
мање на предметите или производите со кои е сто-
рен стопански престап односно прекршок, винар-
скиот инспектор ќе постапи на следниот начин: 

1) во случаи на стопански престапи односно на 
прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 
1, 2, 3, 7 и 8; во членот 56 став 1 и во членот 57 
став 1 точ. 2, 3, 5 и 8 од Законот за виното изре-
чената забрана за пуштање во промет и преработ-
ка на тие производи ќе се измени дотолку што 
ќе се забрани пуштањето во промет на тие про-
изводи за непосредна човечка потрошувачка и за 
преработка од страна на имателот на тие производи; 

2) во случаи на стопански престапи односно на 
прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 
4, 7, 10 и 12; во членот 57 став 1 точ. 9 и 10 и став 
3 точка 2 и во членот 58 став 1 точка 2 од Законот 
за виното ќе нареди да се денатупираат тие про-
изводи, а привремената забрана за пуштање во 
промет и за преработка на тие производи ќе ја 
укине; 

3) во случај на стопански престап односно на 
прекршокот означен во членот 54 стач 1 точка 5 од 
Законот за виното привремената забрана за пу-
штање во промет и за преработко на тие произво-
ди ќе ја измени дотолку што ќе го забрани пу-
штањето во промет на тие средства со цел на пре-
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работна на грозје, гмечено грозје и шира одно-
сно со цел на преработка и нега на вино; 

4) во случај на стопански престап односно на 
прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 9 
К)д Законот за виното ќе ја укине привремената 
забрана за преработка на тие производи ако има-
телот на тие производи има одобрение за прера-
ботка, а привремената забрана за пуштање во про-
мет не ја измени дотолку што ќе го забрани пушта-
њето во промет на тие производи под ознаката што 
не и одговара на стварноста. 

5) во случај на стопански престап односно на 
прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 11 
•од Законот за виното ќе ја укине привремената 
забрана за натамошна преработка ако увозникот 
има одобрение за преработка на тие производи, 
како и забраната за пуштање во промет, ако тие 
производи ги исполнуваат условите за пуштање во 
внатрешен промет; 

6) во случај на прекршокот означен во членот 
57 став 1 точка 1 од Законот за виното ќе ја уки-
не привремената забрана за преработка и пушта-
ње во промет, ако виното или ширата не содржат 
цијанОви соединенија; во противно ќе нареди тоа 
вино или шира да се уништи; 

7) во случај на прекршокот означен во членот 
57 став 1 точка 4 од Законот за виното ќе ја уки-
не привремената забрана за пуштање во премет 
и за преработка и ќе нареди да се исправи списот; 

8) во случај на прекршокот означен во членот 
57 став 1 точка 6 од Законот за виното "ќе ја укине 
привремената забрана за преработка, а забраната 
за пуштање во промет ќе ја измени во забрана за 
пуштање во промет на тие производи без потполн 
назив односно ознака; 

9) во случај на прекршокот означен во членот 
57 став 1 точка 7 од Законот за виното ќе ја укине 
забраната за преработка и ќе дозволи имателот 
да го оспособи тоа вино за внатрешен промет со 
позволено мешање (купажа), а по оспособувањето 
ќе ја укине привремената забрана за пуштање во 
промет на тоа вино; 

10) во случај на прекршокот означен во членот 
57 гтав 3 точка 1 од Законот за виното ќе ја укине 
привремената забрана за преработка и пуштање 
во промет на тие производи. 

Денатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа 
со 5 кг. на 100 литра гмечено грозје, шира или 
вило во присуство на нигерскиот инспектор. 

Член 35 
Заради евиденција за извршениот надзор сто-

панската организација или установа што произве-
дува. преработува или пушта во промет гмечено 

грозје, шира, вино или нивни преработки, е дол-
жна да има книга за надзор на винарската инспек-
ција, во која винарскиот инспектор накратко ќе 
ги занишува сите наредби и мерки што ќе ги из-
рекне во вршењето на надзор во поглед на таа 
стопанска организација или установа. 

Книгата за надзор на винарската инспекција 
мора да биде заверена и прошиена со емственик 
запечатен од општинскиот винарски инспектор. 

Загубата или оштетувањето на книгата за над-
зор на винарската инспекција, како и другите деј-
ствија со кои се Оневозможува разгледувањето на 
содржината на книгата повлечува одговорност спо-
ред членот 57 став 1 точка 11 од Законот за виното. 
VII. ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ АНА-

ЛИЗА И ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО 
Член 36 

Анализата на виното опфаќа претходно испи-
турање и физичка и хемиска анализа. 

Член 37 
Претходното испитување опфаќа Органолеп-

тичко испитување, испитување на постојаноста на 
виното и микробиолошко испитување. 

Органолептичкото испитување опфаќа оценува-
ње на бојата, бистрината, тињата ( и евентуално неј-

зините особине), како и дегустација на миризбата 
и вкусот. 

Испитувањето на постојаноста на виното опфа-
ќа испитување на постојаноста на виното на во-
здух и на студ. 

Микробиолошкото испитување опфаќа испиту-
вање на постојаноста во термостат, микроскопско 
испитување на виното и тињата, идентификување 
и пребројување на бацилите. 

Член 38 
Физичките и хемиските анализи се вршат со 

прецизни методи сообразени со дадените дефини-
ции на одделни изрази што се употребуваат во 
уверенијата за анализа како во меѓународниот така 
и во внатрешниот промет. 

Покрај прецизните методи, особено во внатре-
шниот промет, можат да се употребуваат и брзи 
методи на анализи во случаите определени со овој 
правилник. 

На уверението за анализа мора да се означи 
која метода е употребена за одделно Определување. 

Анализата мора да се врши на бистро вино. 
Ако е виното матно, претходно м1ора да се ф и л -
трира низ хартија со покривање на инката. Тоа 
дејствие мора да биде означено во уверението за 
анализа. 

Член 39 __ 
Густина 

Дефиниција. — Густина на виното на 20°Ц е 
однос на масата на извесен волумен вино на 20(ЃЦ 
спрема масата на ист волумен вода на 4<>Ц. 

Густината на виното исто така може да се 
изрази со односот на масата на извесен волумен 
вино на 20°Ц спрема масата на ист волумен вода 
на иста температура. 

Во уверението за анализа мора точно да се 
означи избраниот начин за изразување со след-
ните Ознаки: 

20° 200 
Д или . д 

20« 40 
Методи на мерењето. — Пикнометрија: резул-

тати со приближна точност до 0,0001. 
Брза анализа. — Ареометрија или хидроста-

тичка вага. Резултати со приближна точност до 
0,0003. 

Член 40 
Степен на алкохолот 

Дефиниција. — Волумниот степен на алкохолот 
рамен му е на бројот на литрите на етилалкохолот 

содржан во 100 литра вино, при што обата волу-
мени се мерени на температура од 20°Ц. Количи-
ната на алкохолот може да се изрази во гравови 
на 1 литар на 20°Ц. 

Методи на мерењето. — Виното се дестилира 
такво какво е, добиениот дестилат се алкализира 
јако и повторно се дестилира. Вториот дестилат 
се сведува на почетниот волумен. Густината на 
тој дестилат се мери пикнометриеки. 

Брза анализа. — На виното му се додава, толку 
Барово млеко за да се надмине со него неутратч-
зацијата за 10с/о до 20%; потоа дестплатот се до-
ведува на првобитниот волумен, па степенот на 
алкохолот се определува со ареометар, рефракто-
метар или со хидростатичка вага. 

За определување на алкохолниот степен, осо-
бено к а ј анализа на слабо алкохолни течности 
(шира, некои слатки вина итн.) можат да се приме-
нуваат и хемиски анализи. 

Во уверението за анализа мора да се означи 
густината на дестилатот и називот на употребената 
таблица на односот меѓу густината и степенот на 
алкохолот или меѓу индексот на рефракцијата и 
степенот на. алкохолот за да се изведе од неа сте-
пенот на алкохолот. 

. Степенот на алкохолот мора да се опреде ли 
со точност до 0°05 во прецизна анализа и со точ-
ност до 0°1 во случај на брза анализа. 
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Член 41 
Вкупен сув екстракт 

Дефиниција. — Вкупниот сув екстракт на ви-
ното е собир на сите супстанци што во определени 
физички услови не се испаруваат. Тие физички 
услови мораат да бидат утврдени така што суп-
станците од кои е составен екстракт да претрпат 
минимум промени. 

Нередукувачки екстракт 0 вкупниот сув ек-
стракт намален за вкупниот шеќер. . 

Редуциран екстракт е вкупниот сув екстракт 
намален за вкупниот шеќер помалу 1 грам (ако 
го има повеќе од 1 грам на 1 литар), и за калиум-
сулфат помалу 1 грам (ако го има повеќе од 1 грам 
на I литар), за манитол ако го има, и за сите хеми-
ски супстанци евентуално додадени на виното. 

Екстрактот се изразува во грамови по литар 
и мара да биде определен со точност до 0,5. 

Екстрактниот остаток е неред уку в ачки екстракт 
намален за неиспарливата киселост што е изразена 
како винска киселина. 

Методи на мерењето. — Директно мерење: — се 
мери тежината на остатокот што ќе остане по испа-
рувањето на виното распоредено претходно на спи-
рали од хартија што впива, под намален прити-
сок и на температура од 70°Ц при пропишаните 
услови. (Оваа метода треба да се подвргне на испи-
тувања). 

Брза анализа. — Метода со помош на мерење 
на густината: — Густината 20°/20« „на остатокот без 
алкохол" се пресметува најпрво според Табарие-
вата формула, така што од густината 200/20° на ви-
ното да се одземе густината 20°/20° на алкохолниот 
дестилат со иста содржина на 20°/20° и на тоа да 
се додаде 1. 

Како контрола, и тоа само к а ј вината без са-
хароза, може директно да се мери густината на тој 
„остаток без алкохол", добиен со ослободување од 
алкохол на дадениот волумен вино со дестилација 
и со сведување на остатокот на почетниот волумен 
со вода. Така измерените густини „на остатокот без 
алкохол" не смеат да се разликуваат за повеќе од 
0,0004. 

До утврдувањето на просечната таблица што 
би била најусогласена со податоците на директно-
то мерење ќе се применува Платоовата таблица со 
густина 20°/20® раствор на сахарозе, еа претвора-
ње на густината „на остатокот без алкохол" во 
тежина на сув екстракт. 

Член 42 
Редукувачки шеќери 

Дефиниција. — Редукувачки шеќери се наре-
чуваат сите шеќери со кетонска или алдехидна 
функција што се наоѓаат во виното, а што го реду-
куваат Фелинговиот раствор. 

Методи на мерењето. — 1) Дефекација на ви-
ното (привремени постапки). — Постапка со оло-
вен ацетат на неутралирано и дезалкохолирано ви-
но, при што вишокот на олово се отстранува со на-
триум-оксалат; или постапка со живин оксид. 

2) Определување. — Постапки оо помош на Фе-
линговнот раствор. 

Количината на купро-оксидот натињан со ви-
шок на Фелингоѕиот раствор во со дефекација би-
ењено вино се мери гравиметриоки или титриме-
триски. Како постапка на брза анализа се употре-
бува директна титрација со метилен-синило како 
индикатор на крајот на реакцијата. 

Количината на редукувачките шеќери се из-
разува во грамови на 1 литар инвертен шеќер, и 
се определува со точност до 0,3. 

Член 43 
Сахароза 

Сахарозата се истражува во течност добиена 
со дефекација на виното со инверзија со помош на 
хлороаодородова киселина или со сакароза и ме-
рење на зголемувањето -на редукувачката сила на-
станата со оваа инверзија. 

Како сахароза се смета само количината на ше-
ќер што може да се инвертира, а која преминува 
2 грама на 1 литар. Таа граница се поместува на 4 
грама за вина што содржат повеќе од 50 грама 
шеќер на 1 литар. 

Член 44 
Пепел 

Дефиниција. — Пепел се наречува собир на про-
изводите од залепелувањето на остатокот потем 
испарувањето на виното вршено така што да се 
добие собир на катиони (освен амониум), во форма 
на карбонат и други анхидрувани минерални coWi. 

Метода на мерењето. — Запепелузањето на 
екстрактот на виното се врши меѓу 500° и 550°П до 
потполно согорување на јагленикот. 

Тежината на пепелот се изразува во грамови 
на 1 литар и се определува со точност до 0,03 грама. 

Член 45 
Алкалитет на пепелот 

Дефиниција. — Алкалитет на пепелот се наре-
чува збирот на катионите, освен на амониум, сврза-
ни со органските киселини на виното. _ 

Треба да се разликува алкалитетот растворлив 
во вода од алкалитетот нерастворлив во вода. 

Алкалитетот на грам пепел (или алкалитетскиот 
број) се пресметува така што вкупниот алкалитет 
изразен во грамови како калиум-карбонат ќе се 
подели со тежината на пепелот. 

Метода на мерењето. — Титрација со помош на 
сумпорна киселина со ретитрација потем затоплу-
вање со примена на метилоранж како индикатор. 

Изразување на резултатот.— Алкалитетот на 
пепелот се изразува во милиеквиваленти на 1 ли-
тар и се определува со точност до 0,5 и во грамо-
ви на калиум-карбонат на 1 литар. 

Член 46 
Калиум 

Метода на определувањето. — Калиумот се оп-
ределува со мерење на калиум перхлорат по ра-
зурнување на органската материја со азотна кисе-
лина и жива или со нитроперхлоратно разурну-
вање. 

Како брза метода се употребува постапката на 
таложење на Калиум во форма на кисел калиум-
тартарат. 

Изразување на резулатот. — Количината на 
калиум се изразува во милиеквиваленти на 1 литар 
и во грамови на кисел калиум-тартарат на 1 литар 
и се определува со точност до ОД грам на 1 литар. 

Член 47 
* Вкупна киселост 

Дефиниција. — Вкупната киселост е збир иа 
киселините што можат да се филтрираат . кога 
ќе се Сведе виното на рН7 со додавање на титриран 
алкален раствор. Јаглендиоксидот и сумпордиок-си-
дот слободен како и врзан не се засметуваат во 
вкупната киселост. 

Виното се ослободува од јаглендиоксид со ма-
тење на студ во вакуум. 

Метода на мерењето. —„Потенциометриска ти-
траци ја. 

Како постапка на брза анализа се употребува 
титрација, служејќи се со бром — тимол — синило 
како со индикатор на крајот на реакцијата. 

Изразување на резултатот. — Вкупната кисе-
лост се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и 
ое определува со точност до 1. 

Во внатрешниот промет вкупната киселост мо-
ж е да се изразува и во тежина на винска кисе-
лина, што мора да биде означено во уверението за 
анализа. 

Член 48 
Испарлив* киселост 

Дефиниција. — Кисел оста што потекнува од 
испарливи киселини се состои делум од масни ки-
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сол пип што му припаѓаат на хомологиот ред на оце-
това киселина, а кои се наоѓаат во вина слободни 
или како соли. 

Метода на мерењето. — Одвејувањето на испар-
ливите киселини се врши со дестилација со водена 
и.^оа и со кондензација на парата. Виното се запи-
са пува со кристал од винска киселина (горе-долу 
0 5 грама за 20 мл) пред дестинацијата со водена 
пана. Мораат да се преземат сите мерки на прет-
пазливост за да се одбегне присуството на јаглен-
дноксид во достилатот. Како индикатор се употре-
б 'Еа фенолфталеин. Киселоста што потекнува од 
слободен и врзан сумпордиоксид во дестилатот на 
испарливата киселина, не се смета и мора да се 
одземе од ки сел оста на дестилатот. 

Изразување на резултатот. — Испарливата ки-
селост се изразува во милиеквиваленти на 1 литар 
и се определува со точност до 0,2. 

Во внатрешниот промет и сварливата киселост 
може да се изразува и во тежина на оцетна кисе-
лтзна, што мора да биде означено и во уверението 
за анализа 

Член 49 
Винска киселина 

Методи на мерењето. — Винската киселина се 
таложи како калциум-рацемат кој се пречистува 
со второ таложење. Количината на калциум-раце-
мат се мери оксидиметриски. 

Метода на брза анализа: винската киселина се 
таложи како кисел калиум-тартарат во присуство 
на смеса на пуфер на рН 3 5. Количината на кисе-
лиот тартарат се определува титриметриски. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
винската киселина се изразува во милиеквиваленти 
на 1 литар и како кисел калиум-тартарат. 

Член 50 
Килибарда киселина 

Метода на мерењето. — Откога ќе се отстрани 
алкохолот, се оксидираат екстрактивните материи 
со помош на сумпорна киселина и калиум-перман-
ганат; испарливите киселини се отстрануваат со де-
стилација со водена пара, па ќилибарната кисели-
на се екстрахира со етер. Во овој екстракт ќили-
барната киселина се определува аргентометриски. 

К а ј вината што содржат повеќе од 20 грама 
шеќер на 1 литар, пред оксид аци јата со перман-
ганат и сумпорна киселина се врши екстракција 
со етер. 

Член 51 
Сулфати 

Методи на мерењето. — Виното претходно ќе̂  се 
ослободи од сумпордиоксид со варање во отсуство 
на воздух, па потоа се таложи бариум-сулфат и се 
мери. 

Како метода на брза анализа се употребува ме-
тодата на Мартиевиот раствор. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
сулфатот се изразува во милиеквиваленти на 1 ли-
тар и во грамови на калиум-сулфат на 1 литар и 
се определува со точност до 0,5 грама. 

Член 52 
Хлориди 

Метода на мерењето. — Аргентометрија по ни-
троперманганатска оксидација, откога претходно ќе 
се изврши дефекација со барит (постапка според Ге-
оргеакопулос). 

Изразување на резултатот. — Количината на 
хлорид се изразува во милиеквиваленти или во 
грамови на натриум-хлорид на 1 литар и се опре-
делува со течност до 0,05 грама. 

Член 53 
Вкупен фосфор 

Метода на мерењето. — По оксид аци јата со 
азотна киселина и по запепелувањето фосфорната 
киселина се таложи во раствор закиселен со азо-

тна киселина како амониум-фосформолибдат. Амо-
ниум-фосформолибдатот потоа се титрира со ви-
шокот на натриум-хидроксид во присуство на фор-
малдехиди; вишокот на натриум-хидроксид се ти-
трира со хлороводородова киселина во присуство 
на фенолфталеин. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
вкупниот фосфор се изразува во милиеквиваленти 
на фосфорна киселина и во грамови Р2 Ол на 1 ли-
тар и се определува со точност до 0,01 грам на 1 
литар. 

Член 54 
Сумпордиоксид 

Дефиниција. — Слободен сумпор диоксид се 
наречува сумпордиоксидот во состојбата ЅОа 
и во состојба на минерални комбинации ЅО*Н2, 
ЅОѕН и ЅОз *. 

Врзан сумпордиоксид се наречува разликата 
меѓу вкупниот и слободниот сумпордиоксид. 

Методи на мерењето. — 1. Слободен сумпорди-
оксид. — Потенциометриска титрација. Како брза 
метода се употребува Риперовата метода (за бели 
вина и речници) и методата Рипер — Бенвегнин (за 
црни вина). 

- 2. Вкупен сумпор диоксид. — Хасова метода 
или методата Марсиј — Дибакије — Флануи — Дај-
бнер — Вепар. 

Како брза метода се употребува двојната Ри-
перова метода, со примена на Бенвегниновиот ди-
спозитив на осветлување кога се во прашање црни 
вина. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
сумпордиоксид се изразува во милиграми на сум-
пордиоксид на 1 литар и се определува со точност 
до 10 милиграми. , 

Член 55 
Глицерин 

Метода на мерењето. — Оксидација со јодово-
дородова киселина или таложење со калциум-хи-
дроксид. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
глицерин се изразува во грамови на 1 литар. 

Член 56 
Фосфорна киселина 

М е т о д а т а мерењето. — Фосфорната киселина 
(како Р04 се определува со врзување со 
Са како СаН Р04 . 

Изразување на резултатот. — к о л и ч и н а т а на 
фосфорна киселина се изразува во грамови на 1 
литар. 

Член 57 
Танин 

Метода на мерењето. — Определување со на-
п р е д н а титрација на вино третирано и нетретиран© 
со активен јаглен, со калиум перманганат според 
Фрезениус — Гринхут, или определување според 
методата на Негре. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
танин се изразува во грамови на 1 литар. 

Член 58 
Млечна киселина 

Метода на мерењето. — Хлорбариева метода 
според Месингер или методата на оксидација според 
Еепил — Риберо — Гејон — Пенио — Шарпантие. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
млечна киселина се изразува во грамови на 1 литар. 

Член 59 
Железо 

Метода на мерењето. — Колориметриски од 
пепел. 

Изразување на резултатот. — Количината на 
железо се изразува во милиграми на 1 литар. 

Член 60 
Бакар 

Метода на мерењето. — Колориметриски од 
пепел. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Изразување на резултатот. — Количината на 
бакар се изразува во милиграми на 1 литар. 

Член 61 
Калциум 

Метода на мереното. — Титрација според др 
Јанковић 

Изразување на резултатот. — Количината на 
калциум се изразува во грамови на 1 литар. 

Член 62 
Уверенијата за анализа се издаваат на обрасци-

те бр. '1 и 2 што се напечатени и составен се дел 
од овој правилник. 

Уверението бр, 1 се употребува за контрола на 
производите според Законот за виното, додека уве-
рението бр. 2 се употребува во посебни случаи, кога 
е потребна мошне подробна анализа (на пример, 
во случаи на научно истражување и др.). 

Член 63 
Секој елемент во уверението за анализа има 

свој број, при што броевите пониски од 100 ги озна-
чз^ваат елементите што се јавуваат во уверенијата 
бр. 1 и 2, а броевите повисоки од 100 ги означуваат 
елементите што се јавуваат само во уверенијата бр. 2 

Член 64 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во >,Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 725/1 

12 јули 1958 година 
Белград ' 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р, 

ШТЕМБИЛ Образец на уверението бр. 1 
НА УСТАНОВАТА за анализа и оценување на 

виното (член 62 од правил-
никот) — формат 210/297 мм. 

Врз основа на членот 62 од Правилникот за 
прометот на вино, шира и комињак, за заштита на 
потеклото на прочуените вина и за овластувањата 
на службениците што вршат винарска инспекција 

, а по 
(назив на установата што извршила анализа), 
барање 

(назив на сопственикот односно на стопан-
• , го издава следното 
ската организација), 
УВЕРЕНИЕ БРОЈ 1 ЗА АНАЛИЗАТА И ОЦЕНУ-

ВАЊЕТО НА ВИНОТО 
Органолептичко испитување: 

1 Бој а — — — — — — — — — — 
2 Бистрина —, тиња — — — — — — — 
3 Дегустација: миризба и вкус — — — — — 

Испитување постојаноста на виното: 
4 Постојаност на воздух — — — — — — 
5 Постојаност на студ — — — — — — — 

, Микробиолошко испитување: 
6 Постојаност во термостат — — — — — — 
7 Микроскопско испитување на виното и тињата 

Физичка и хемиска анализа: 
.8 Густина . — — — — — — — — — — 
9 Густина на остатокот без алкохол — — 

10 Степен на алкохолот — — — — — — — 
11 Вкупен сув екстракт со определување денси-

метриски — — — — — — — — — — 
12 Редукувачки шеќери — — — — — — — 
13 Сахароза — — — — — — — — — — 
14 Пепел — — — — — — — — — — — 
15 Алкалитет на пепелот — — — — — — 

17 Вкупна киселост — — — — — — — — 
18 Испарлива киселост — — — — — — — 
19^Неиспарлива киселост — — — — — — 
20 рН — — — — — — — — — — — — 

21 Винска киселина — — — — — — _ 
22 Млечна киселина — — — — — — 
23 Лимонска киселина — — — — — — 
24 Сулфати — — — — — — 
25 Хлориди — — — — — — — — 
26 Слободен сумпор диоксид — — — — — — 
27 Вкупен сумпордиоксид — — — — — — 
28 Истражување антисептици и антибиотици со 

биолошка метода — — — — — — — 
29 Истражување туѓи бои — — — — — — 

ТОЛКУВАЊЕ И ЗАКЛУЧОК: 
(Печат) Потпис на издавачот на уверението, 

ШТЕМБИЛ Образец на уверението бр. 2 
НА УСТАНОВАТА за анализата и оценувањето 

на виното (член 62 од пра-
вилникот) — формат 210/297 
MM. 

Врз основа на членот 62 од Правилникот за 
прометот на вино, шира и комињак, за заштита на 
потеклото на прочуените вина и за овластувањата 
на службениците што вршат винарска инспекција 

, а по 
(назив на установата што извршила анализа), 
барање — — 

(назив на сопственикот односно на стопан-
—, го издава следното 

ската организација), 

УВЕРЕНИЕ БРОЈ 2 ЗА АНАЛИЗАТА И ОЦЕНУ-
ВАЊЕТО НА ВИНОТО 

Органоле-птичко испитување: 
1 Боја — — — — — — — — — — — 
2 Бистрина — тиња — — — — — — .— 
3 Дегустација: миризба и вкус — — — — 

Испитување постојаноста на виното: 
4 Постојаност на воздух — — — — — — 
5 Постојаност на студ — — — — — — — 

Микробиолошко испитување: 
6 Постојаност во термостат — — — — — 
7 Микроскопско испитување на виното и тињата 

101 Идентификување и пребројување на бацилите 
Физичка анализа: 

8 Густина на виното — — — — — — — 
9 Густина на остатокот без алкохол — — — 

102 Индекс на прекршувањето на виното — — — 
103 Индекс на прекршувањето на остатокот без 

алкохол — — — — — — — — — — 
104 Полариметриско скрчнување — — — — — 

Хемиска анализа: 
10 Степен на алкохолот според волуменот — — 

105 Алкохол во грамови на 1 литар — — — — 
106 Метанол — — — — — — — — — — 
107 Повисоки алкохоли — — — — — — —• 

11 Вкупен сув екстракт со определување ден си-
м е т р и ј и — — — — — — — — — — 

108 Вкупен сув екстракт со вагање — — — — 
109 Екстракт нередукувачки — — — — — — 
110 Редуциран екстракт — — — — — — — 
111 Екстрактен остаток — — — — — — — 
12 Редукувачки шеќери — — — — — 3 — — 
13 Сахарози — — — — — — — — — — 

112 Редукувачки шеќери (полариметриско скрчну-

113 Пентози и пентозани — — — — — — — 
14 Пепел — — — — — — — — — — — 

114 Пепел растворлив во вода — — — — — 
15 Алкалитет на пепелот — — — — — — 

115 Алкалитет на пепелот растворлив во вод^ — 
116 Алкалитет на грам пепел — — — — — — 
16 Калиум — — — — — — — — — — 

117 Калциум — — — — — — — — — — 
118 Магнезиум — —. — — — — — — — 
119 Натриум — — — — — — — — — — 
120 Железо — — — — — — — — — — 
121 Алуминиум — . — — — — — — — — 
122 Цинк — — — — — — — — — — — 
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123 Мангон — — — — — — — — — — 
124 Бакар , — _ — — — — — — — — 
125 Арсен — — — — — — — — — — 
126 Олово — — — — — — — — — — 
127 Амонијак — — — — — — — — — — 
128 Вкупни азотни соединенија изразени како азот 
129 Аминокиселини — — — — — — — — 

17 Вкупна киселост — — — — — — — — 
18 Испарлива киселост — — — — — — — 
19 Неиспарлпва киселост — — — — — — 
20 рН _ - _ _ — — — — — — — — 
21 Винска киселина — — — — — — — — 
22 Млечна киселина — — — — — — — — 

130 Јаболкова киселина — — — — — — — 
23 Лимонска киселина — — — — — — — 

131 Килпбарна киселина — — — — — — — 
24 Сулфати — — — — — — — — — — 
25 Хлориди — — — — — — — — — — 

132 Вкупен фосфор изразен како фосфорна кисе-

133 Глицерин — — — — — — — — — — 
134 Бутан — диол — — — — — — — — 
135 Сорбид — — — — — — — — — — — 
136 Манит — — — — — — — — — — — 
137 Гуми и пектини — — — — — — — — 
138 Вкупни танини — — — — — — — — 
139 Перманганатен број — — — — — — — 
140 Тан ин и — — — — — — — — — — 
141 Природни бои — — — — — — — — 
142 Вкупни естри — — — — — — — — — 
143 Неутрални естри — — — — — — — — 
144 Кисели естри — — — — — — — — —• 
145 Естри на оцетна киселина — — — — —• 

26 Слободен сумпордиокеид — — — — — — 
27 Вкупен сумпардиоксид — — — — — — 
28 Испитување антисептици и антибиотици со би-

олошка метода — — — — — — — — 
147 Флуор — — — — — — — — — — — 
148 Вкупен бром — — — — — — — — — 
149 Борна киселина — — — — — — —» — 
150 Вештачки средства за заблажу-вања — — — 
29 Туѓи бои — — — — — — — — — — 

151 Карамел — — — — — — — — — — 
152 Истражување на фероцијанид и цијановодоро-

дова киселина — — — — — — — — 
153 Притисок на јаглендиоксид 

(случај на пенливи вина) — — — — — — 
Т О Л К У В А Њ Е И З А К Л У Ч О К : 

(Печат) Потпис иа издавачот на уверението, 

643. 
Врз основа на членот 42 став 4 од Законот за ви-

ното („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/57), во врска 
со членот 20 став 1 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
3 \ СТРУЧНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СТРУЧНАТА 
ПРАКСА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВР-
ШАТ РАБОТИ НА ВИНАРСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Службениците што вршат работи на винарската 

инспекција (во натамошниот текст: винарските ин-
спектори) мораат да имаат стручни к в а л и ф и к а ц и и 
и стручна пракса и да ги исполнуваат другите усло-
ви определени со овој правилник. 

Член 2 
Општински винарски инспектор мора^ да биде 

селскостопански стручњак од винарската струка со: 
1) завршен земјоделски факултет или на него 

рамно земјоделско училиште и на ј малу една година 
пракса во в и н а р с т в о ^ , или 

2) завршено средно земјоделско училиште и н е -
малу три години пракса во в и н а р с т в о ^ , односно 
на јмалу една година пракса во винарски заводи и 
институти или биолошки станици, 

Член 3 
Околиски винарски инспектор мора да биде зе -

мјоделски стручњак од винарската струка со: 
1) завршен земјоделски факултет или на него 

рампо земјоделско училиште и на јмалу три години 
пракса во винарството, односно н а ј ма лу една годи-
на пракса во винарски заводи и институти или био-
лошки станици, или 

2) завршено средно земјоделско училиште и н о ј -
малу пет години пракса во винарство™, односно 
најмалку две години пракса во винарски заводи, ин-
ститути или енолошкгг станици. 

Член 4 
Републички винарски инспектор мора да биде 

земјоделски стручњак од винарската струка со з а -
вршен земјоделски факултет или на него рамно зе -
мјоделско училиште и н а ј малу десет години пракса 
во винарството, односно на јмалу пет години пракса 
во винарски заводи и ИЕтститути или биолошки ста-
ници. 

Член 5 
Покра ј условите означени во чл. 2—4 од овој 

правилник винарскиот инспектор мора да биде ф и -
зички способен за теренска служба и за правилно 
оценување на органолептичките особини на произво-
дите според прописите за виното. 

Физичката способност за теренска служба се 
докажува со уверение од лекарот на јавната служба. 

Способноста на винарскиот инспектор.за оцену-
вање на органолептичките особини на производ ита 
според прописите за виното ја утврдува комисијата 
што ја формира старешината надлежен за назначу-
вање. Комисијата се состои од три винарски струч-
њацрг. 

Член 6 
Винарскиот ; инспектор мора да има легитима-

ција со која се утврдува неговото својство на винар-
ски инспектор. Легитимацијата ја издава стареши-
ната надлежен за назначување. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 
Бр. 725/5 

12 јули 1958 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство,-

Славко Комар, е, р. 

644. 
Врз основа на членот 51 став 2 од Законот за 

виното („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 31/57), во врска 
со членот 20 став 1 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ1 ' , бр. 13/56) 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ ОД-

БОР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО 
Член 1 

При установите од членот 50 на Законот за ви-
ното се формира стручен одбор за оценување на в и -
ното (во натамошниот текст: стручен одбор) според 
одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Стручниот одбор се состои од седум членови, и 

тоа: еден лозарско-винарски стручњак како претсе-
дател и еден таков стручњак како заменик на прет-
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седателот, двајца лозарско-винарски стручњаци од 
редовите на производителите, двајца винарски струч-
њаци од стопанските организации што се занимаваат 
со промет на шира, вино или нивни преработки и 
еден лекар на јавната служба. 

Член 3 
Членовите на стручниот одбор ги именува старе-

шината на републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на селското стопанство по предлог 
од установата од членот 50 на Законот за виното. 

Членовите на стрз^чниот одбор се именуваат на 
три години, со тоа по три години, по правило, да се 
менуваат само четири члена. 

Старешината од ставот 1 на овој член може да 
смени одделни членови и пред истекот на срокот од 
три години. 

Член 4 
Членовите на стручниот одбор што не се јавни 

службеници даваат свечена изјава пред претседа-
телот на околискиот народен одбор на чие подрачје 
се наоѓа установата од членот 50 на Законот за ви-
ното, дека должноста на член на стручниот одбор 
Ле ја вршат совесно и непристрасно. 

Член 5 
Еден од службениците на установата од членот 

ВО на Законот за виното ја врши должноста на се-
кретар на стручниот одбор. 

Секретарот на стручниот одбор го именува ста-
решината на установата од членот 50 на Законот 
за виното. 

Секретарот на стручниот одбор води записник: 
на седниците на стручниот одбор и ги врши адми-
нистративните работи на стручниот одбор. 

Член 6 
Задачите на стручниот одбор се, како совето-

давно тело на установата од членот 50 на Законот за 
виното, да ги врши следните работи: 

1) врз основа на анализата односно испитува-
њето да ги оценува мострите на производите и сред-
ствата, незнаејќи чии се мострите; 

2) да дава стручно мислење дали приготвување-
то, манипулацијата, означувањето или пуштањето 
во промет на анализираните производи односно упо-
требата на испитаните средства е во противност со 
Законот за виното или со прописите донесени врз 
основа на него; 

3) да дава стручно мислење за тоа како треба да 
се постапи со производите и средствата со кои се 
сторени дејствијата означени во чл. 54—58 од Зако-
нот за виното. 

Член 7 
Ако стручниот одбор врз основа на расположи-

Ег^те податоци не би можел да даде стручно мисле-
ње или оценка, може да побара установите од чле-
нот 50 на Законот за виното односно овластениот 
службеник на органот на управата надлежен за ра-
ботите на винарската инспекција (ѕинарскиот ин-
спектор) да поднесе и други податоци. 

Член 8 
Оценката на органолептичките особини на про-

изводите, средствата и материите според Законот 
ѕа виното се состои во оценката на оние особини 
што се битни за тој производ, средство или материја, 
кано: бојата, бистрината, мнризбата, вкусот, сорт-
ната типичност, усогласеноста (хармоничност^) и 
техничката изграденост. Овие особини мораат да би-
дат карактеристични и изразени БО соодветен сте-
пен за односниот квалитет на тие производи, сред-
ства или материи. ^ 

Член 9 
Стручниот одбор работи во седници што ги сви-

куро, по предлог од старешината на установата од 
членот 50 на Законот за виното, и претседава на нив 
претседателот на стручниот одбор. 

На седниците задолжително присуствува како 
известител и старешината на установата од членот 
50 на Законот за виното, односно винарскиот струч-
њак за анализи и испитувања на производите и 
средствата што ќе го определи тој. 

По потреба, претседателот на стручниот одбор 
може да го повика на седницата на стручниот одбор 
и Епнарскиот инспектор што ги доставил мострите 
на анализа односно испитување. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
селско стопанство и шумарство односно републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
селското стопанство може да определи свој стручен 
службеник да присуствува на седницата на секој 
стручен одбор на територијата на федерацијата од-
носно народната република. 

Член 10 
Стручниот одбор одлучува со мнозинство на гла-

совите на присутните членови. Ако гласовите се по-
делат рамномерно, се усвојува мислењето односно 
оценката за која гласал претседателот на стручниот 
одбор. 

Одлуката на стручниот одбор е полноважна ако 
на седницата присуствуваат најмалу четири члена 
од стручниот одбор, сметајќи го и претседавачот. 

Известителот, винарскиот инспектор што е по-
викан на седницата и определениот службеник на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство односно на републи-
чкиот орган на управата надлежен за работите на 
селското стопанство можат да учествуваат во ра-
с и т н у в а њ е т о на седницата на стручниот одбор, но 
немаат право на одлучување. 

Член 11 
За секоја седница на стручниот одбор се води 

записник, во кој се внесуваат битни моменти на ра-
справувањето и заклучоците на стручниот одбор. За -
писникот го потпишуваат сите присутни членови и 
секретарот на стручниот одбор. 

Член 12 
Стручниот одбор е должен на републичкиот ор-

ган надлежен за работите на селското стопанство 
да му поднесува секои три месеци извештај за сво-
јата работа. 

Член 13 
Надоместокот на патните трошоци, надоместокот 

на загубената заработка и хонорарот на членовите 
на стручниот одбор се определуваат според важеч-
ките прописи. 

Член 14 
Надоместоците и хонорарите ед претходниот 

член на овој правилник, како и трошоците на адми-
нистрацијата на стручниот одбор, паѓаат, во смисла 
на членот 49 став 3 од Законот за виното, на товар 
на сопственикот односно на стопанската организаци-
ја или установа за чии производи или средства е 
утврдено дека н ; им одговараат на законските про-
писи. 

Ако се утврди дека производите или средствата 
чии мостри се испитани им одговараат на законски-
те прописи, трошоците од претходниот став ги под-
несува органот на управата на кој му припаѓа ви-
нарскиот инспектор што ги доставил мострите. 

Органот на управата од претходниот став ја 
поднесува привремено и аконтацијата на трошоците 
од членот 13 на овој правилник. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето ЕО „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 725/2 

12 јули 1958 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 



Страна 892 — Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 3 септември 1953 

645. 

Врз основа на членот 63 став 3 од Законот за 
вино х Ј („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57), Секре-
таријатот нд. Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛИЧИ-
НИТЕ НА ВИНО, ШИРА И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ, 
ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ШТО НЕ ГИ ИСПОЛ-

НУВААТ УСЛОВИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ТОЈ 
ЗАКОН 

1. Сопствениците, стопанските организации и 
установите што имаат шира, вино или нивни пре-
работки што се произведени пред влегувањето во 
сила на Законот за виното, а тие производи не ги 
исполнуваат условите предвидени со тој закон, се 
должни до 15 ноември 1958 година да му поднесат 
пријава на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на селското стопанство за количи-
ните на тие производи. 

Пријавата од претходниот став море да содржи 
означување на: 

1) називот и адресата на имателот; 
2) видот и количината на производите; 
3) потеклото на суровината (грозјето) од која се 

подготвени производите; 
4) времето, местото и начинот на производството, 

како и називот на производителот; 
5) употребените средства и материи (според ви-

дот и количината); 
6) местото каде се наоѓаат тие производи во 

времето на пријавата. 
2. Пријавите што се однесуваат на производите 

што подложуваат на надзор од органот на управата 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на винарската инспекција (член 41 од Законот за 
виното) општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на селското стопанство ќе му ги достави 
на околискиот орган на управата надлежен за' ра-
ботите на селското стопанство на натамошна 
постапка. 

3. Производите од точката 1 на оваа наредба не 
можат да се пуштат во промет ниту преработат до-
дека не ш прегледа овластениот службеник на 
органот на управата надлежен за работите на ви-
нарската инспекција (винарскиот инспектор). 

4. Винарскиот инспектор е должен врз основа 
на поднесената пријава да ги прегледа пријавените 
производи и да ја определи натамошната постапка 
со тие производи на следниот начин: 

1) ако тие производи со дозволени дејствија, 
средства и материи можат да се оспособат за нови 
производи што ги исполнуваат законските услови, 
ќе ја дозволи преработката на тие производи во 
нови производи. Ако имателот на тие производи има 
одобрение за преработка на тие производи, може 
самиот да ги преработи, во противно мРра да ti. ги 
предаде на преработка на стопанска организација 
односно на установа што има такво Одобрение. 

Ако тие производи не можат да се оспособат 
според претходниот став, мораат да се денатурир аат. 

Денатурирањето на производите се врши во 
присуство на винарски инспектор; 

2) ако одделни производи ги исполнуваат усло-
вите за пуштање во промет, но имателот на тие 

'производи нема одобрение за пуштање на такви 
производи во промет, ќе нареди имателот да и ги 
отстапи тие производи на друга стопанска Органи-
зација односно установа што има такво одобрение. 

5. Неподнесувањето на пријава според точката 
1 од оваа наредба, како и ^постапувањето според 
наредбата на вимарскиот инспектор од претходната 

точка поплочува одговорност според одредбите од 
чл. 54—58 на Законот за виното. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 725/3 
12 јули 1958 Година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство, 
Славко Комар, е. р. 

646. 

Врз основа на членот 13 од Уредбата за поста-
вањето и работата на емисионите радиостаници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/57), Секретар А-
тот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, со согласност од сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЕМИСИОНИ 

РАДИОСТАНИЦИ 

1. Државните органи, установите, стопанските 
и другите организации, како и поединци (во натамо-
шниот текст: имателите) што поседуваат емисиона 
радиостаница, а немаат дозвола за работа, се дол-
жни поседувањето на радиостаница да го пќријават, 
без оглед дали е во работа, дали е надвор од упо-
треба, или не е оспособена за работа. 

2. Имателите што немаат дозвола за работа, а 
користат емисиона радиостаница, се должни, покрај 
пријавата, да бараат да им се издаде дозвола за 
работа. 

3. Имателите што немаат дозвола за работа, а 
не користат емисиона радиостаница, но сакаат да 
ја користат, се должни, покрај пријавата, да бараат 
дозвола за работа. Тие можат да ја користат еми-
сионата радиостаница дури откога ќе добијат до-
звола за работа. 

4. Имателите од точ. 1 и 2 се должни кон при-
јавата да Цоднесат податоци за лицата што работат 
на работите на прием и отпрема на емисионите 
радиостаници што ги поседуваат. Податоците за овие 
лица се должни да ги поднесат и имателите што 
немаат дозвола за работа. 

5. Пријавете и податоците од претходните точки 
ќ се поднесуваат на Управата за радиосообраќај во 
срок од 20 дена Од денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

6. Пријавата за поседување емисиона радиоста-
ница и барањето за издавање дозвола за работа 
мораат да ги содржат следните податоци: 

1) име и назив на имателот на радиостаница, 
негово седалиште и точна адреса; 

2) класификација на емисионата радиостаница 
(постојана, подвижна, бродска, авионска или станица 
на радиофар ити.); 

3) место на инсталацијата (поширока и потесна 
локација); 

4) повикувачки знак или повикувачко име; 
5) цел на работата на емисионата радиостаница; 
6) со кого одржува врска емиеионата радио-

станица; 
7) тип на емисијата и широчина на обемот, 

фреквенција, систем на осцилаторите и вид на мо-
дул аци јата; 

8) сила на предавникот и сита во антената: 
9) вид на насоченоста на аптеката; 

10) откога работи станицата и врз основа на чио 
одобрение (да се приложи препис од дозволата одно-
сно одобрението), 

За емисионите радиостаници што се надвор од 
употреба односно не се способни за работа се под-
несуваат само податоците наведени под 1, 2, 3, 8 и 9 
на претходниот став. 
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7. За лицата што работат односно што ќе работат 
на емисиони радиостаници на работите на прием и 
отпрема, треба да се поднесат следните податоци: 
презиме, татково име и име, ден, месец, година и 
место на раѓањето, државјанство, училишна спрема, 
сегашно звање и плата, со кој стручен испит распо-
лага, кога и пред кој орган го положило стручниот 
испит и работен стаж во радио-служба. 

3. Имателите што имаат или ќе Добијат дозвола 
за работе можат да ја користат емисионата радио-
станица под условите определени во дозволата за 
работа. 

9. Имателот на емисиона радиостаница е должен 
за секоја промена што ќе настане во текот на ра-
ботата на емисионата радиостаница, а се Однесува 
на некој од податоците од пријавата за поседува-
ње на радиостаница или за лице што роботи на 
неа, да ја извести Управата за радиосообраќај, и 
тоа во срок од 15 дена од денот на настанатата 
промена. 

10. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок: 

1) установа, стопанска или друга Организација 
што поседува емисиона радиостаница, а нема дозво-
ла за работа, ако радиостаницата не ја пријави во 
срокот Определен во точката 5 од оваа наредба, или 
ако во пријавата не ги наведе сите податоци од 
точката 6 на оваа наредба; 

2) установа, стопанска или друга организација 
што поседува радиостаница, ако во пропишаниот 
срок не ги пријави лицата што работат на работите 
на прием и отпрема на емисиони радиостаници, или 
за овие лица во пријавата не ги наведе сите про-
пишани податоци; 

3) установа, стопанска или друга организација 
што поседува емисиона радиостаница, ако во срокот 
определен во точката 9 не ги пријави промените 
што ќе настанат во тек'от на работата на емисионата 
радиостаница, а се однесуваат на некои од подато-
ците од пријавата за поседување на радиостаница 
или за лице што работи на неа. 

Со паричната казна 'од претходниот став ќе се 
казни за прекршок и 'одговорното лице во стопан-
ската организација. 

11. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на емисионите радиостаници на производните и 
трговските претпријатија што се наменети за про-
дажба и на емисионите радиостаници на Југосло-
венската народна армија и на службата за без-
бедност. • 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 73 
16 јули 1958 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Неко Дапчевић, е. р. 

64-7. 
Врз основа на членот 84 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), а по укажана потреба, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа издава 

И Н С Т Р У К Ц И Ј А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД МЛ. 79—83 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

I 
Согласно со членот 26 став 3 и членот 79 од З а -

конот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57), службата на административната 
инспекција Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за општа управа, како и службите на 
административната инспекција на секретаријатите 

на републичките извршни совети за општа управа, 
ја оценуваат законитоста на решенијата за назна-
чување како и законитоста на другите решенија за 
службеничките односи што поплочуваат промена на 
знамето или промена на платата. 

Решенијата што повлечуваат промена на зва-
њето или промена на платата се: 

1) решенијата за определување на звањето и 
платниот разред при назначувањето во службата; 

2) решенијата за определување на положајната 
плата; 
• 3) решенијата за унапредување во повисок пла-

тен разред; 
4) решенијата за унапредување во повисоко 

звање; 
5) решенијата за определување на периодско 

покачување; 
6) решенијата за дополнително признавање на 

годините на службата за напредување; 
7) решенијата за преместување на службеници-

те по потреба на службата или по молба, ако со 
нив истовремено се врши промена во звањето или 
платата; 

8) решенијата за определување на основната 
плата на службениците, како и решенијата за по-
качувањето на платата според годините на з а б о л у -
вањето и за определување посебен додаток за по-
мошните службеници. 

Покрај наведените решенија, службата на ад-
министративната инспекција ја оценува и закони-
тоста на договорите за хонорарна служба, согласно 
со точката 12 од Второто упатство за спроведување 
на одредбите од IV дел на Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

II 
На оценување на законитоста не подлежуваат: 
1) решенијата што ги донесува извршниот совет; 
2) решенијата што се донесуваат во согласност 

со извршниот совет; 
3) решенијата што ги донесува претседателот на 

народното собрание; 
4) решенијата што ги донесува комисијата за 

службенички работи на извршниот совет; 
5) решенијата што се донесуваат во согласност 

со комисијата за службенички работи на извршниот 
совет; 

6) решенијата што се "однесуваат на техничкиот 
персонал запослен на одржување згради и уреди 
во згради (машини, инструменти и др.), персоналот 
запослен на одржување патишта, персоналот ПЈ то 
врши други технички работи (на бини и во театар-
ски работилници, во здравствени установи и ДР-), 
персоналот запослен во работилници и на работи 
што се изведуваат на терен, персоналот запослен на 
бродови за управни цели, персоналот што управува 
со моторни возила (возачи на моторни возила) и 
персоналот запослен на одржување чистотија на 
службените простории; 

7) решенијата со кои се определува хонорар за 
учествување во испитни и други комисии и ел. 

8) договорите за- изработка на стручни елабо-
рати, за работата на лекарите и на другиот меди-
цински персонал што се врши повремено а хоно-
рарот се определува според бројот на осигурени-
ците или бројот на прегледаните болни, за учество 
на службениците во здравствено-санитетски екипи 
во врска со спроведувањето на определени акции 
и мерки, за извршување разни анализи, за работа 
во заводот за статистика и евиденција во врска со 
пописот и средувањето на материјали, за работа на 
надблјудувачите во хидрометеоролошката служба, 
како и другите договори со кои не се засновува 
работен однос. 

Ш 
Решенијата што подложуваат на оценување на 

законитоста и се доставуваат во три примерци на 
службата на административната инспекција на се-
кретаријатот на извршниот совет за општа управа. 
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Кон решенијата што подложуваат на оценување 
на законитоста се доставуваат во заверен препис 
следните документи, и тоа: 

1) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ЛИЦЕ ШТО ПРВ ПАТ СТАПУВА ВО СЛУ-
Ж Б А : 

а) училишни свидетелства; 
б) лекарско уверение дека е душевно и телесно 

способно за вршеше работи од службата во која 
стапува; 

ч) уверение дека не е под истрага. 
Податоците за државјанството и за годините ич 

Батиста се земаат, по правило, од личната карта; 
2) КОН РЕШЕНИЕТО ЗЛ НАЗНАЧУВАЊЕ НА 

ЛИЦЕ ШТО ПРЕМИНУВА ОД СТОПАН-
СТВОТО, ОД ЗАДРУЖНИ ИЛИ ОПШТЕ-
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

а) училишни свидетелства; 
б) уверение дека не е под истрага; 
в) документи од кои се гледа зашто му преста-

ната поранешната служба односно поранешната 
служба дсха не му престаната поради дисциплин-
ска отпуштање од службата (член 92 точ. 5 и 6 од 
Зак- тот за јавните службеници); 

г) документи за движење во службата од кои се 
г л е н денот на засновувањето и престанокот на ра-
ботниот однос ка ј сите органи ка ј кои било во 
ел;/леба; 

д) свидетелства за положените стручни испити, 
ако такви испити полагало. 

Кота со решението за назначување се опреде-
лува и положај на плата, треба да се достави и 
препис од решението за полож&јните плати за тој 
државен орган односно установа, ако веќе порано 
не е доставен. 

За лице што повторно се враќа во служба на 
државен орган или установа, кота прекинот бил 
по кп ат ок од три години, потребно е да се поднесе 
дсг-аз зошто му престанала поранешната служба 
кзЈ органот на државната управа (дали со преме-
стување, или со отказ што го поднесло самото или 
на некој друг начин); 

3) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ЛИЦЕ ШТО ИМАЛО ПРЕКИН ВО СЛУ-
ЖБАТА: 

а) училишно свидетелство; 
б) уверение дека не е под истрага; 
в) лекарско уверение дека е душевно и телесно 

способно за вршење на работите на службата во 
која стапува; 

г) докази зошто му престанала поранешната 
служба; 

д) документи за движењето во службата, од кои 
треба да се видат датумите на засновувањето и пре-
станокот на оаботниот однос к а ј сите органи к а ј 
кои лицето било во служба; 

ѓ) свидетелство за положените стручни испити, 
ако такви испити полагало. 

За лицата што примале инвалиднина или ин-
валидска пензија наместо уверението дека се ду-
шевно и телесно способни за вршење на работите 
на службата во која стапуваат, треба да се приложР! 
речнине од надлежната инвалидска комисија за 

н а с ш > с о б н о с т а ; 
4) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ВО 

ПОВИСОКО ЗВАЊЕ ПО ПОЛОЖЕНИОТ ПО-
СЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ: 

а) последното решение за преведување, назна-
чуг чве односно унапредување, со клаузула за оцен-
ка на законитоста; 

б) свидетелства за положениот стручен и по-
себен стручен испит; 

5) KOFI РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ВО 
НЕПОСРЕДНО ПОВИСОК ПЛАТЕН РАЗРЕД 
И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДСКО ПО-
КАЧУВАЊЕ: 

— последното решение за преведување, назна-
чување односно унапредување, со клаузула за о-
ценка на законитоста; 

6) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ДАКТИЛОГРАФ ИЛИ ПРЕВЕДУВАЧ ОД 
ПОНИСКА ВО ПОВИСОКА КЛАСА, К А К О 
И КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА СТЕНОГРАФ ВО ЗВАЊЕТО ДЕБАТЕН 
СТЕНОГРАФ: 

а) последното решение за преведување, назна-
чува г: е односно унапредување, со клаузула за 
оцетна на законитоста; 

б) свидетелства за положениот стручен испит и 
испит за определена , класа односно за звањето де-
батом стенограф; 

7) КОП РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
ШТО СЕ ВРШР1 ВРЗ ОСНОВА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ што е донесено 
со претходна согласност од секретарот на из-
вршниот созст за општа управа односно од ко-
мисијата за службенички работи, а чија за-
конитост на требало да се цени, се достасува: 

а) решение за назначување; 
б) согласност од секретарот на гпериге ет е ор от 

за општа управа односно од комисијата за службе-
нички работи на надлежниот извршен совет врз 
основа на која е донесено решението за назнач.у-
чување; 

в) свидетелство за положениот стручен односно 
посебен стручен испит, ако испитот бил услов за 
унапредување во повисок платен разред; 

8) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУ-
Ж Б А СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО УЖИВА 
ЛИЧНА ПЕНЗИЈА: 

а) препис од решението на заводот на соци-
јално осигурување со кое му е определена лична 
пензија; 

б) лекарско уверение; 
9) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУ-

Ж Б А СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ 
НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО 
ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА: 

— согласност од државниот орган односно од 
установа дека може да работи хонорарно, со пода-
тоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа 
службеникот; 

10) КОН ДРУГИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ХОНОРАРНА 
СЛУЖБА: 

а) свидетелство за училишната спрема; 
б) лекарско уверение дека лицето душевно и 

телесно е способно за вршење работи на службата 
во која стапува; 

в) решенија за поранешната служба од кои се 
гледа колку време поминало во служба што може да 
му се признае за напредување во службата; 

И) КОИ РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПО ЛОЖ А ЈН АТА ПЛАТА АКО ПОЛО-
ЖБА ЈН АТА ПЛАТА НЕ СЕ ОПРЕДЕЛУВА 
ЗАЕДНО СО ОСНОВНАТА ПЛАТА: 

— препис од решението за положај пите плати 
на службениците на односниот државен орган од-
носно установа, ако истото уште порано не му е 
доставено на органот за оценка на законитоста. 

IV 
Службата на административната инспекција е 

должна во срок од еден месец да је оцени закони-
тоста на решенијата што и се доставени. 

Ако службата на административната инспекција 
најде дека решението му е согласно на законот, ќе 
стави соодветна потврда на сите три примероци, 
од кои, два ќе му достави на старешината што го 
донесол решението, а третиот ќе го задржи за 
архивата на секретаријатот. 

Решението што е потврдено како законито ста-
решината го извршува веднаш, доставувајќи му 
едновремено еден примерок од решението на своето 
сметководство. 

V 
Ако службата на административната инспекци-

ја најде дека решението не е засновано врз зако-
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нот, ќе стави свои забелешки и за тоа писмено ќе 
го извести старешината што го донесол решението. 
Старешината е должен да постапи по забелешките 
и да донесе ново решение што ќе биде во согла-
сност со ставените забелешки. Ова решение му се 
доставува на службеникот и на сметководството и 
се извршува. 

VI 
Ако старешината што го донесел решението 

најде дека забелешките пе се оправдани, може во 
Срок од 15 дена да и поднесе приговор на комисија-
та з» службен инк и работи. 

Ако против ова решение службеникот изјавил 
к а <:оа, приговорот се доставува заедно со жалбата. 

Срокот од 15 дена тече од денот кога стареши-
ната ги примил забелешките. Евентуалната препи-
ска со службата на административната инспекција 
не го прекинува овој срок:. 

VII 
Ако службата на административната инспек-

ција во срок од 30 дена не го извести старешината 
и т е го донесел решението дека решението е согла-
сно со законот, односно не ги соопшти своите забе-
лешки, ќе се смета дека нема забелешки и дека 
решението може да се изврши. 

Органот што го донесел решението е должен 
да постапи по забелешките што ги добил и по исте-
кот на срокот од 30 дена, но во тој случај од слу-
жбеникот не може да се бара враќање на повеќе 
примениот износ. 

Ако старешината со решението не ги доставил 
и сите потребни документи што со онаа инструкција 
се предвидени, срокот од 30 дена се прекинува со 
Фаќањето на дополненија од страна на службата 
нн административната инспекција. Во овој случај 
срокот од 30 дена почнува да тече од денот кога 
се постапило по барањето. 

Сите решенија што под лежу ва ат на оценувале 
на законитоста, како и договорите за хонорарна 
служба, се составуваат според обрасците пропишани 
Ж) Упатството за обрасците на решенијата за службе-
»питкиот© односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/53). Отстапувања од текстот на образецот можат 
да се вршат во согласност со-специфичностите на 
службата односно струката, како за службениците 
во органите и уста порите така и за службениците 
во организациите илгл установите на кои се одне-
суваат одредбите од Законот за јавните службени-
ци, било решенијата да се донесуваат врз основа на 
закон или врз основа на посебни прописи. 

Бр. 06—12782 
28 август 1958 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа, 
Војо Билаловиќ, е. р. 

648. 
Врз основа на членот 75ј од Уредбата за изме-

ни и дополненија на Уредбата за трговската деј -
ност и трговските претпријатија и дуќани (.,Слу-
жбен лист таа ФНРЈ", бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 
од Наредбата за договарањето на цените по кои 
стопанските организации ќе купуваат селскосто-
паиски производи од задружните и еелскостопан-
ските производител ски организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на Сојузот на 
трговските комори на Југославија, на Сојузот на 
селекостопанско-шумарските комори на Југосла-
вија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на 
Сојузната индустриска комора и на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА КРОМИДОТ 

1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузната надворешнотр-
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говска комора, на Сојузната индустриска ко?,.оа, 
на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, на состанокот одржан на 22 август 1958 го-
дина во Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија се договорија највисоката цена по која сто-
панските организации што се занимаваат со про-
мет и преработка на кромид можат да го купукс \ т 
кромид от од земјоделските задруги, деловните со-
јузи и селскостопанските производителски органи-
зации да биде, и тоа: 

„Кромид прима квалитет до 35 динари 
Оваа цена се подразбира за 1 кг франко нато-

варено во вагон или друго превозно средство. 
2. Овој договор е задолжителен врз основа на 

членот 7 5к за сите стопански организации од 
членот 75и став 1 од Уредбата за измени и допоп-
ненија на Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58). 

3. Овој договор влегува во сила со денот па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-3683/1 
22 август 1Ѕ58 година 

Белград 
За Сојузот на трговските комори 

на Југославија 
Секретар, 

Ристо Бакалски, е. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕИ МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОНГСН МИНИ-

СТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЈЛОН 
I 

Се отповикува 
Богдан Црнобрња од должноста на в о н р ^ е н 

пратеник и ополномошен министер на с^-НРЈ ЕО 
Цејлон. 

II 
Се назначува 
Душан Кведер, вонреден и ополномошен амба-

садор на ФНРЈ во Индија за вонреден пратеник и 
ополномошен министер на Федеративна Наредна 
Република Југославија во Цејлон со седалиште но 
Њ у Делхи. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
30 август 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА. НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 20 од 10 јули 1958 година објавува: 

Указ прогласуваше на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за органите на управа-
та во Народна Република Македонија, со текст од 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за основање 
Виша стопанска школа во Скопје, со текст од 
истиот закон. 

Во бројот 21 од 18 јуни 1958 година објавува: 
Уредба за организацијата и работењето ' на 

Извршниот совет; 
Одлука за именување претседатели и чле-

нови на одборите и комисиите на Извршниот совет; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Земјоделскиот испитателен институт во Скопје; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Институтот за тутун во Прилеп; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Заводот за рибарство — Скопје; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Заводот за сточарство — Скопје; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Ветепинапниот институт — Скопје; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Заводот за овоштарство — Скопје; 
Решение за формирање Привремен совет на 

Заводот за лозарство и винарство — Скопје; • 
Решение за формирање Привремен совет на 

Заводот за водостопанство — Скопје; 
Решение за именување членови на Привреме-

ниот совет на Земјоделскиот испитате лен инсти-
тут — Скопје; 

Решение за именување членови на Привреме-
ниот совет на Институт за тутун — Прилеп; 

Решение за именување членови на Привреме-
ниот совет на Заводот за рибарство — Скопје; 

Решение за именување членови на Привреме-
ниот совет на Заводот за сточарство — Скопје; 

Решение за именување членови на Привреме-
ниот совет на Ветеринарниот институт — Скопје; 

Решени« за именување членови на Привреме-
ниот совет на Заводот за овоштарство — Скопје; 

Решение за именување членови на Привреме-
ниот совет на Заводот за лозарство и винарство —* 
Скопје; 

Решевме за именување членови на Привреме-
ниот совет на Заводот за водостопанство — Скопје; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Републичката комисија за службенички работи; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Републичката комисија за селскостопански-
от земјишен фонд. 

Среда, 3 септември 1953 

Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ" излезе од печат 

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр 24 
ПОПИС НА ЗВАЊАТА 

СО СООДВЕТНА СТРУЧНА СПРЕМА СПОРЕД 
ПРОПИСИТЕ ЗА ЧИНОВНИЦИ^ ОД 1931 ГОДИ-
НА СПОРЕД ЧЛЕНОТ 27 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА! 
КАТЕГОРИСАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

Издание во латиница. 
Цена 100 динари. 
Порачки прима Комерцијално™ одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Крал»евиќа 
Марка 9. Жиро сметка 101-11 

1-30 

Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ" излезе од печат 

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр, 33 
СИСТЕМ НА АНАЛИТИЧКАТА ПРОЦЕНКА НА 
РАБОТИТЕ СПОРЕД ЗАНИМАЊА>ЃА И НА РА* 

БОТНИТЕ МЕСТА ВО ОБЛАСТА НА 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Издание во латиница. 
Цена 80 динари. 
Порачки прима Комерцијално™ одделение на 

„Службен лист иа ФНРЈ" Белград, Краљевима 
Марка 9. Жиро сметка 191.-11 

~1-30 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

640. Упатство за дополненија на Упатството 
за применување на Одлуката за одобру-
вање кредити за контрахирање на сел-
скостопански производи — — — — 881 

841. Правилник за постапката со предметите 
и производите одземени според членот 59 
од Законот за виното — — — — — 881 

642. Правилник за прометот на вино, шира и 
комињак, за заштитата на потеклото на 
прочуените вина и за овластувањата на 
службениците што вршат винарска ин-
спекција — — — — — — — — 882 

643. Правилник за стручните квалификации, 
стручната пракса и другите услови што 
мораат да ги исполнуваат службениците 
што вршат работи на винарската ин-
спекција — — — — — — — — 890 

644. Правилник за составот и работата на 
стручниот одбор за оценување на виното 890 

645. Наредба за обврската за пријавување ко-
личините на вино, шира и нивни прера-
ботки, произведени пред влегувањето во 
сила на Законот за виното, што не ги 
исполнуваат условите предвидени со тој 
закон — — — — -р- — — — — 892 

646. Наредба за пријавување на постојните 
емисиони радиостаници — — — — 892 

647. Инструкција за начинот на спроведува-
ше на одредбите од чл. 79—83 од Законот 
за јавните службеници — — — — 89$ 

648. Договор за највисоката цена на кромидот 895 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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