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550. 
На основу члана 7. став I. и члана 16. став 6. Закона о 

робним резервама („Службени лист СФРЈ", бр. 58/89), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА КУПОВИНЕ МЕСА У ЖИВОЈ СТОЦИ 
РАДИ ОБРАЗОВАЊА И ОБНАВЉАЊА САВЕЗНИХ 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ И ПОДСТИЦАЊА ОРГАНИЗОВА-
ЊА И ПРОИЗВОДЊЕ СТОЧНОГ ПОДМЛАТКА И 

ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ У 1991. ГОДИНИ 
I. Средства предвиђена Посебним програмом образо-

вања, обнављања и територијалног размештаја савезних 
робних резерви меса у живој стоци на брдско-планинском 
подручју за 1991. годину за подстицање организоване про-
изводње сточног подмлатка и приплодне стоке на том 
подручју - користиће се под следећим условима: 

1) Савезна дирекција за робне резерве (у даљем тек-
сту: Дирекција) куповаће товну стоку од произвођача чије 
пројекте формирања, односно модернизације и прошире-
ња капацитета или реконструкције регионалних репродук-
ционих центара на брдско-планинском подручју (у даљем 
тексту: репродукциони центар) и набавке матичних грла 
ради организовања и производње сточног подмлатка и 
приплодне стоке прихвати Кредитни одбор Дирекције, с 
тим што ће предност имати они пројекти који предвиђају 
ангажовање већег броја индивидуалних пољопривредних 
газдинства организованих на фармерски начин производ-
ње и показују боље економске ефекте; 

2) Дирекција ће плаћати уговорене количине товне 
стоке унапред, у пуном износу, по тржишној цени у однос-
ној, републици, односно САП Косову; 

3) произвођач из одредбе под l) ове тачке дужан је да 
по истеку: 

- две године од дана исплате средстава за уговорену 
вредност меса у живој стоци (grace-период) испоручи Ди-
рекцији у наредне три године уговорену количину товне 
стоке доспеле за клање, по уговореним ценама на дан за-
кључења уговора, ако је унапред исплаћена средства ко-
ристио за реализацију пројекта репродукциоцог центра и 
матичних грла на брдском подручју до 600 m надморске 
висине, односно у наредних пет година - на планинском 
подручју изнад 600 m надморске висине; 

- једне године од дана исплате средстава за уговоре-
ну вредност меса у живој стоци (grace - период) испоручи 
Дирекцији у наредне две године уговорену количину товне 
стоке доспеле за клање, по уговореним ценама на дан за-
кључења уговора, ако је унапред исплаћена средства ко-
ристио за реализацију пројекта набавке матичних грла на 
брдском подручју, односно у наредне четири године - на 
планинском подручју; 

4) Дирекција задржава право дЗЈ не преузме товну сто-
ку произведену после истека grace-периода, у коме произ-
вођач нема обавезу плаћања камате на име унапред испла-
ћених средстава, с тим што је произвођач дужан да сваке 
наредне године после истека grace-периода произведе и 
понуди Дирекцији товну стоку у количини коју је био 
дужан да испоручи у складу са роковима испоруке из од-
редбе под З) ове тачке, увећаној 5% годишње за брдско 
подручје, односно 3% за планинско подручје, рачунато од 
истека grace-периода до коначне испоруке уговорене ко-

личине товне стоке. Ако Дирекција не преузима произве-
дену товну стоку, произвођач може слободно да распо-
лаже том товном стоком; 

5) произвођач је дужан да обезбеди гаранцију своје 
пословне банке или хипотекарну гаранцију, којима be Нео-
позиво и без икаквих ограничења јемчи за уредно"испуње-
ње обавеза произвођача у вези са испоруком товне стоке 
Дирекцији и по уговору о производњи сточног подмлатка 
и приплодне стоке и испоруци товне стоке у количини коју 
је уговорио са Дирекцијом; 

6) образовање резерви меса у живој стоци по овој од-
луци Дирекција ће вршити заједнички и истовремено са 
организацијама за робне резерве република и САП Кодова 
у оквирном односу 50%:50%, уз уч,ешће носилаца пројекта 
у износу до 1/3 од укупног износа средстава предвиђених 
пројектом, зависно од њихових конкретних могућности, 
или самостално ако таквих могућности нема. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 209 Председник 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

551. 
На основу члана 7. став I. и члана 16. став 6. Закона о 

робним резервама („Службени лист СФРЈ", бр. 58/89), Са-
везно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА КУПОВИНЕ МЕСА У ЖИВОЈ СТОЦИ 
РАДИ ОБРАЗОВАЊА И ОБНАВЉАЊА САВЕЗНИХ 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ И ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ 

ТОВНЕ СТОКЕ У 1991. ГОДИНИ 
I. Средства предвиђена Посебним програмом образо-

вања, обнављања и територијалног размештаја савезних 
робних резерви меса у живој стоци на брдско-планинском 
подручју за 1991. годину за производњу ^испоруку товне 
стоке и подстицање производње товне стоке - користиће 
се под следећим условима: 

1) Савезна дирекција за робне резерве (у даљем тек-
сту: Дирекција) куповаће товну стоку од произвођача чије 
пројекте организовања производње товне стоке првенстве-
но на фармерске начин прихвати Кредитни одбор Дирек-, 
чије, с тим што ће предност имати они пројекти који пред-
виђају ангажовање већег броја индивидуалних пољоприв-
редних газдинства; 

2) Дирекција ће плаћати уговорене количине товне 
стоке унапред, у пуном износу, по тржишној цени у однос-
ној републици, односно САП Косову; 

3) произвођач товне стоке дужан је да, по истеку годи-
не од дана исплате средстава на име уговорене производ-
ње товне стоке, испоручи Дирекцији уговорену количину 
товне стоке доспеле за клање, по уговореним ценама на 
дан закључења уговора, без обавезе плаћања камате на 
име унапред исплаћених средстава за уговорену производ-
њу; 
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4) Дирекција задржава право да не преузме товну сто-
ку произведену у првој години, као ни товну стоку произ-
ведену у свакој наредној години, с тим што је произвођач 
дужан да сваке наредне године произведе и понуди Дирек-
цији товну стоку у количини коју је био дужан да испоручи 
у претходној години, увећаној 8% годишње за брдско под-
ручје до 600 m надморске висине, односно 5% за планин-
ско подручје преко 600 m надморске висине, рачунато од 
друге године, до коначне испоруке уговорене количине 
товне стоке. Ако Дирекција не преузме уговорену произ-
водњу товне стоке, произвођач може слободно да распо-
лаже том товном стоком; 

5) произвођач товне стоке је дужан да обезбеди гаран-
цију своје пословне банке или хипотекарну гаранцију, ко-
јима се неопозиво и без икаквих ограничења јемчи за уред-
но испуњење обавеза произвођача у вези са производњом 
и испоруком товне стоке Дирекцији и по уговору о произ-
водњи товне стоке у количини коју је дужан да произведе 
и испоручи Дирекцији по истеку прве године; 

6) образовање резерви меса у живој стоци по овој од-
луци Дирекција ће вршити заједнички и истовремено са 
организацијама за робне резерве република и САП Косова 
у оквирном односу 50% : 50%, зависно од њихових кон-
кретних могућности, или самостално ако таквих могућ-
ности нема; 

7) уговори се сачињавају на више година, a сваке го-
,дине се обављају у складу са договором између произво-
ђ а ч и , Дирекције. 

t, Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 210 Председник, 
19. јуна 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

552. 
На основу члана 144. Закона о системима веза 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 41/88, 80/89 и 29/90), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ Q НАКНАДАМА ЗА ИСПИТИВА-

ЊА И МЕРЕЊА Т ОБЛАСТИ РАДИО-ВЕЗА 
1. У Одлуци о накнадама за испитивања и мерења у 

области радио-веза („Службени лист СФРЈ", бр. 9/90) у 
тачки 3. број: „50" замењује се бројем: „900". 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 213 Председник, 
3. јула 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

553. 
На основу члана 80. став 6. Закона о девизном посло-

вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85,71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ ЗАМЕНИ ЕФЕК-
ТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА ПРИЛИКОМ УЛАСКА У 

ЈУГОСЛАВШУ 
I. У Одлуци о обавезној замени ефективног страног 

новца приликом уласка у Југославију („Службени лист 
СФРЈ", бр. 20/90, 26/90, 28/90, 29/90, 39/90 и 51/90) у тач-
ки 2. одредба под l) мења се и гласи: 

„l) који долазе у Југославију у организованом турис-
т и ч к а аранжману (групна туристичка путовања) ради ту-

ристичког боравка у Југославији, у трајању од најмање се-
дам дана, највише два пута годишње, о чему морају посе-
довати доказ домаће и стране туристичке организације, 
као и организоване у оквиру синдикалне размене са дома-
ћим предузећима и другим организацијама;". 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 214 Потпредседник, 
17. јула 1991. године Александар Митровић, с. р. 
Београд 

554. 
На основу члана 31. Царинског закона („Службени 

лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 
25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), савезни секретар 
за финансије доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПО-
СТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБОЂЕ-

ЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНЕ 

Члан I. 
У Правилнику о поступку за остваривање права за 

ослобођење од плаћања царине („Службени лист СФРЈ", 
бр. 46/86, 31/87, 55/88,73/89 и 18/90) у члану 25. после ре-
чи: „корисник повластице" додају се речи: „уз писмени за-
хтев за ослобођење од плаћања царине,". 

Тачка 2. мења се и гласи: 
„2) потврду организације удруженог рада, односно 

предузећа да је вредност уништене опреме већа од 15% од 
укупне неамортизоване вредности опреме организације 
удруженог рада, односно предузећа;". 

После става I. додаје се став 2, који гласи: 
„На основу поднесеног захтева и приложених испра-

ва из става I. овог члана, царинарница доноси решење о 
ослобођењу од плаћања царине.". 

Члан 2. 
У члану 26. став I. речи: „уз писмени захтев за осло-

бођење од плаћања царине," замењују се речима: „уз ца-
ринску декларацију". 

Став 2. мења се и гласи: 
„Царинарница доноси решење о ослобођењу од пла-

ћања царине у виду забелешке на декларације". 

Члан 3. 
После члана 28a. додаје се члан 286, који гласи: 

„Члан 286. 
Ради коришћења повластице из члана 29. став I. тач-

ка 13. Царинског закона, корисник повластице, уз царин-
ску декларацију, подноси царинарници: 

1) уговор о коришћењу подручја слободне зоне за 
обављање делатности у тој слободној зони склопљен изме-
ђу слободне зоне и корисника зоне. 

Ако се увоз врши за слободну зону - правно лице као 
корисника слободне зоне, уместо уговора о коришћењу 
подручја слободне зоне у смислу ове тачке подноси се ста-
тут или одговарајући акт из кога се види за коју врсту 
обављања делатности је регистрована слободна зона -
правно лице као корисник слободне зоне; 

2) доказ да се роба увози за корисника слободне зоне 
(уговор, фактура и сл.); 

3) изјаву да ће се увезена роба користити за: произ-
водњу робе за извоз и пружање услуга за извоз; послове 
спољнотрговинеког промета; банкарске и друге финансиј-
ске послове; послове осигурања имовине и лица и послова 
реосигурања; вршење туристичких услуга. 

Царинарница доноси решење о ослобођењу од плаћа-
ња царине у виду забелешке на декларације". 
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Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3/3-04-009/91-001 Савезни секретар за 
4. јуна 1991. године финансије, 
Београд Бранимир Зекан, с. р. 

555. 
На основу члана 223. став I. и члана 328. Царинског 

закона („Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 
21/90), савезни секретар за финансије прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛО-
БОЛНИМ ЦАРИНСКИМ ПРОДАВНИЦАМА И О 
СНАБДЕВАЊУ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА У МЕЂУ-

НАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ 

Члан I. 
У Правилнику о слободним царинским продавница-

ма и о снабдевању превозних средстава у међународном 
саобраћају („Службени лист СФРЈ", бр. 48/86, 74/89 и 
85/90) у члану 7. ст. l, 2. и 3. замењују се новим ставом, ко-
ји гласи: 

„Страна роба из консигнационог складишта или спе-
цијализованог складишта стране робе и робе домаће про-
изводње упућује се у слободну царинску продавницу из-
лазним листом консигнационе робе - Образац XII - Из-
лазни лист консигнационе робе, који је прописан чланом 
32. Правилника о подношењу исправа у царинском по-
ступку („Службени лист СФРЈ", бр. 71/80, 69/81, 42/83, 
52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87, 73/89, 88/89 
и 49/91).". 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 2, речи: „по 
поступку утврђеном ставом I. овог члана" замењују се ре-
чима: „доставницом држаоца складишта.". 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 
„Доставница из става 2. овог члана сачињава се у че-

тири примерка, од којих један задржава држалац складиш-
та, a три прате робу. Држалац слободне царинске продав-
нице оверава доставнице, два примерка враћа држаоцу 
складишта, a један задржава за себе. 

Доставница садржи: назив складишта; назив заступа-
ног страног лица; назив држаоца слободне царинске про-
давнице; назив слободне царинске продавнице у коју се 
роба уплаћује; број доставнице и датум издавања; тариф-
ни број и тарифну ознаку Царинске тарифе; назив робе, је-
диницу мере и количину; набавну цену робе по којој се она 
смешта у складишта и цену робе по јединици производа 
по којој се роба уплаћује у слободну царинску продавни-цу.". 

Члан 2. 
У члану 9. став 1. тачка 4. речи: „страним и домаћим 

физичким лицима" замењују će речима: „лицима утврђе-
ним савезним законом којим се уређује спољнотрговинско 
пословање.".' 

Члан 3. 
После члана 9. додаје се члан 9а, који гласи: 

„Члан 9а. 
Продају стране робе у слободној царинској продав-

ници из члана 9. став I. тачка 4. овог правилника држалац 
продавнице врши на основу фактуре, која садржи следеће 
податке: 

1) број фактуре и датум издавања; 
2) име и презиме купца; 
3) број путне исправе и од кога је издата; 
4) назив, количина и вредност робе по јединици про-

извода; 
5) укупна вредност исказана у страној валути; 

6) потпис овлашћеног лица и печат предузећа које је 
продало робу.". 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 3/3-06-010/91 -002 Савезни секретар за 
9. јула 1991. године финансије, 
Београд Бранимир Зекан, с. р. 

556. 
На основу члана 6. Закона о основним подацима за 

матичне књиге („Службени лист СФРЈ", бр. 6/73), савезни 
секретар за унутрашње послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗДАВАЊУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА 

НАМЕЊЕНИХ ИНОСТРАНСТВУ 

Члан I. 
Изводи из матичних књига рођених, венчаних и ум-

рлих, који су намењени за коришћење у иностранству (у 
даљем тексту: изводи из матичних књига намењени инос-
транству) издају се на обрасцима А, В и С, који су одштам-
пани у Прилогу број I уз овај правилник и чине саставни 
део овог правилника. 

Члан 2. 
Изводи из матичних књига намењени иностранству 

издају се, и то: извод из матичне књиге рођених - на об-
расцу A. Извод из матичне књиге венчаних - на обрасцу В, 
a извод из матичне књиге умрлих - на обрасцу С. 

Образац A је зелене боје, образац В - ружичасте боје, 
a образац С - сиве боје. 

У средини образаца утиснут је грб Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије. 

Димензије образаца су 29 х 21 cm. 

Члан 3. 
У заглављу образаца, у рубрику „Матична служба", 

уписују се: назив републике, односно аутономне покраји-
не, општине и места за које се води матична књига, текући 
број матичне књиге и година уписа. 

Члан 4. 
Подаци који се уносе у одговарајуће рубрике образа-

ца уписују се писаћом машином - латиницом, a дан, месец 
и година - арапским цифрама. 

Дан и месец означавају се са две цифре, a година са 
четири цифре. Првих девет дана у месецу и првих девет 
месеци у години означавају се бројевима од Ol до 09. 

Поред назива сваког места наведеног у изводу из ма-
тичне књиге намењеног иностранству, наводи се и назив 
државе у којој се то место налази ако се не налази у Соци-
јалистичкој Федеративној Републици Југославији. 

Називи места у страним државама и називи страних 
држава уписују се ортографски, a називи места у страним 
државама и називи страних држава у којима није у употре-
би латинично писмо - према енглеској или француској ор-
тографији. „ 

Члан 5. 
При попуњавању образаца, за означавање пола, за-

кључења брака, развода брака, поништења брака, смрти 
носиоца извода из матичне књиге рођених и смрти брач-
ног друга користе се следеће ознаке: за мушки пол - М,ѕа 
женски пол - Ф, за брак - Мар, за развод - Див, за пониш-
тење брака - А, за смрт - Д, за смрт супруга - Дм, за смрт 
супруге - Дф. Иза ових ознака наводе се датум и место до-
гађаја. Поред ознаке Мар наводи се и презиме и име брач-
ног друга. 
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Члан 6. 
У рубрику „Датум издавања, потпис и печат" уписују 

се датум издавања извода из матичне књиге намењеног 
иностранству и потпис матичара и ставља се печат над-
лежног органа. Испред потписа матичара исписује се пи-
саћом машином његово име и презиме. 

Члан 7. 
У рубрику „Остали подаци из изворног документа" 

уписују се подаци предвиђени републичким, односно по-
крајинским прописима о матичним књигама. 

Члан 8. 
Рубрика или део рубрике обрасца који остане непопу-

њен прецртава се. 

Члан 9. 
О издатим изводима из матичних књига намењеним 

иностранству води се евиденција. 
Евиденција из става I. овог члана садржи: редни број, 

презиме и име лица или назив органа по чијем је захтеву 
извод издат, врсту извода и презиме и име лица за које се 
извод издаје, место за које се води матична књига, текући 
број матичне књиге и годину уписа, датум издавања изво-
да и потпис матичара. 

Евиденција се закључује сваке календарске године и 
оверава печатом надлежног органа и потписом матичара. 

Члан 10. 
Изузетно од одредаба члана I. овог правилника, изво-

ди из матичних књига рођених, венчаних и умрлих наме-
њени за коришћење у државама које су приступиле Ковен-
цији о издавању извесних извода из матичних књига наме-
њених иностранству (Париска конвенција), a нису присту-
пиле Конвенцији о издавању извода из матичних књига на 
више језика (Бечка конвенција), издају се на обрасцима А, 
В и С, који су одштампани у Прилогу број 2 уз овај пра-
вилник и чине саставни део овог правилника. 

Члан 11 
Изводи из матичних књига намењени за коришћење у 

државама из члана 10. овог правилника издају се, и то: из-
вод из матичне књиге рођених - на обрасцу А, извод из ма-
тичне књиге венчаних - на обрасцу В, a извод из матичне 
књиге умрлих - на обрасцу С. 

Образац A је зелене боје, образац В - ружичасте боје, 
a образац С - сиве боје. 

У средини образаца из става I. овог члана утиснут је 
грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 

Димензије образаца из става I. овог члана су 29 х 21 
cm. 

У заглављу образаца, испод назива Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, уписује се назив ре-
публике, односно аутономне покрајине. 

У заглављу образаца, у рубрику „Општина", уписују 
се: назив општине и места за које се води матична књига, 
текући број матичне књиге и година уписа. 

Члан 12. 
Одредбе чл. 4. до 9. овог правилника примењују се и 

на издавање извода из матичних књига рођених, венчаних 
и умрлих из члана IO. овог правилника. 

Члан 13. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 10902/1 
21. маја 1991. године Савезни секретар 
Београд за унутрашње послове, 

Петар Грачанин, с. р. 
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На основу члана 81. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА ПЕРНАТЕ 

ЖИВИНЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 

Овим правилником прописују се, минимални услови 
који у погледу квалитета морају да испуњавају производи 
од меса пернате живине (у даљем тексту: производи), као 
и минимални услови за постизање и очување квалитета 
производа. 

Члан 2. 

За производе за које овим правилником нису пропи-
сани услови квалитета и услови за постизање и очување 
квалитета сходно важе услови прописани овим правилни-
ком за групу сродних производа из овог правилника. 

За производе из става I. овог члана и за производе за 
које је то овим правилником прописано произвођач је 
дужан да донесе произвођачку спецификацију пре дана по-
четка производње. 

Произвођачка спецификација, поред података наведе-
них у члану 3. овог правилника, мора да садржи кратак 
опис технолошког поступка производње производа и из-
вештај о лабораторијској анализи и органолептичким 
својствима производа. 

У евиденцију о донесеним произвођачким специфика-
цијама произвођач уноси следеће податке: 

1) евиденцијски број спецификације; 
2) назив производа и његово трговачко име, ако га 

производ има; 
3) датум доношења произвођачке спецификације; 
4) датум извршеног испитивања састава производа; 
5)датум почетка производње по предметној специфи-

кацији; 
6) групу којој производ припада. 

Члан 3. 
Ако за поједине производе овим правилником није 

друкчије прописано, производи који се стављају у промет 
у оригинал ном паковању морају на омоту, етикети, посу-
ди, бандероли и сл. имати-декларацију која садржи: 

1) назив производа и његово трговачко име, ако га 
производ има (из назива се мора видети група и подгрупа 
производа); -

2) назив и седиште произвођача; 
3) датум производње и рок употребе производа или 

податак „употребљив до" и услове чувања, ако то овим 
правилником није друкчије прописано; 

4) нето-масу производа, ако то овим правилником ни-
је друкчије прописано; 

5) податке о основним сировинама производа према 
редоследу заступљености, ако за поједине производе није 
друкчије прописано; 

6) податке о додатним састојцима, као и податке о 
адитивима према редоследу заступљености, ако за поједи-
ни додатак, односно адитив овим правилником није друк-
чије прописано; 

l) друге податке од интереса за потрошаче. 
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Члан 4. 
Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка. 

Члан 5. 
Ако производе не пакује произвођач, декларација мо-

ра, поред података из члана 3. овог правилника, да садржи 
и назив и седиште предузећа или другог правног лица које 
производ пакује. 

Члан 6. 
Ако нето-количина (маса или запремина) производа у 

оригиналном паковању не прелази 50 g, декларација мора 
да садржи: назив производа, фирму, односно назив и се-
диште произвођача, односно предузећа или другог прав-
ног лица које производ пакује, нето-масу и рок употребе 
или податак „употребљив до". 

Члан 7. 

У производњи производа од меса пернате живине мо-
рају се обезбедити и услови прописани посебним прописи-
ма који се односе на производњу меса. 

Члан 8. 

Одредбе овог правилника односе се и на грађане који 
производе и стављају у промет производе, ако овим пра-
вилником није друкчије прописано. 

Члан 9. 

Наведени термини, у смислу овог правилника, имају 
следеће значење: 

1) основни састојци производа од меса пернате живи-
не су: месо, јестиви делови, масно ткиво и кожице заклане 
пернате живине; 

2) месо заклане пернате живине (кокоши, ћурке, гуске, 
пловке, морке и питоми голубови), које служи за произ-
водњу производа од меса, јесте мускулатура без костију са 
припадајућом кожицом, масним и везивним ткивом и 
крвним и лимфним судовима; 

3) чисто (крто) месо пернате живине је мускулатура 
без костију, припадајуће кожице и масног и везивног тки-
ва; 

4) машински откоштено (сепарисано) месо пернате 
живине је уситњене месо добијено машинским одвајањем 
од костију; 

5) кожице заклане пернате живине јесу ошурена и од 
перја очишћена кожа свих врста пернате живине; 

6) масно ткиво заклане пернате живине (које се упот-
ребљава у производњи производа) јесу наслаге масног 
ткива у трбушној шупљини, масно ткиво црева и по-
ткожне масно ткиво; 

l) везивно ткиво заклане пернате живине су тетивни 
завршеци мишића и везивно ткиво које се добије обрадом 
меса; 

8) изнутрице заклане пернате живине су: јетра без 
жучне кесице, срце, мишићни желудац без рожнатог дела, 
жлездани желудац без слузокоже, слезина, гуштерача, плу-
ћа, бубрези и тестиси; 

9) месно тесто је месна маса добијена уситњавањем 
топлог или охлађеног или смрзнутог меса пернате живине 
са или без додатака говеђег или свињског меса (ако је то 
овим правилником дозвољено, уз додатак кухињске соли 
или соли за саламурење и осталих ингредијенција саламу-
ре и воде у количини потребној да се постигне тестаста 
конзистенција); 

10) бујон је водени екстракт меса добијен кувањем ме-
са живине; 

11) супа је водени екстракт јестивих делова пернате 
живине добијен кувањем, с тим што се, по потреби, може 
користити и зачинско биље, односно зачини; 

12) сољење је обрада меса, масног ткива и јестивих 
делова кухињском сољу; 

13) саламурење је обрада меса и јестивих делова со-
лима за саламурење; 

14) масна емулзија је хомогена смеша масног ткива 
(пернате живине, свиња или говеда) и воде добијена упот-
ребом емулгатора; 

15) панирање је облагање делова меса (обликованих, 
уситњених, односно неуситњених комада или производа 
од меса) јајима, презлама, брашном, млеком, односно сме-
шом за облагање; 

16) смеша за облагање (панирање) јесте производ до-
бијен посебним поступком од млинских или пекарских 
производа и других додатних сировина и адитива дозво-
љених одговарајућим прописом; 

17) прашак за покривање је смеша за појединачно ко-
ришћење следећих материја: тал ка, магнезијум-оксида, 
кал цију м-карбоната, пиринчаног брашна и кромпировог 
скроба; 

18) пастеризоване конзерве су производи термички 
обрађени на температури до 100 0С; 

19) стерилисане конзерве су'производи термички об-
рађени на температури преко 100 0С; 

20) зачини су различити осушени ароматски делови 
зачинских биљака (корен, ризом, луковица, кора, лист, зе-
лени делови, цвет, плод, семе или њихови делови) који мо-
гу бити цели или самлевени до различитих величина чес-
тице: , 

а) екстракти зачина су производи добијени различи-
тим поступцима екстракције ароматичних и растворљи-
вих материја зачинских биљака или делова биљака, који 
могу бити нанесени на одговарајући носач (натријумхло-
рид, природне биљне гуме, шећери и деривати шећера); 

б) мешавине зачина су производи добијени мешањем 
два или више зачина, два или више екстраката зачина или 
мешањем зачина с екстрактима зачина; 

21) крвна плазма је одвојени течни или осушени део 
крви стабилизован фосфатима или нитратима (антикоагу-
ланси); 

22) додатни састојци су прехрамбени производи (на-
мирнице) који улазе у састав производа у количини већој 
од 2%, a не припадају основним састојцима нити адитиви-
ма, и чија употреба доприноси технолошким и органолеп-
тичким карактеристикама које готов производ добија њи-1 

ховим адекватним коришћењем; 
23) беланчевинасти производи су производи добијени 

из природних сировина применом одговарајућих поступа-
ка прераде у којима је беланчевина доминантна компонен-
та, a користе се из технолошких и органолептичких разло-
га; 

24) мешавине беланчевинастих производа су хомоге-
ни производи добијени мешањем два или више беланчеви-
настих производа, као и мешањем једног или више белан-
чевинастих производа са зачинима, екстрактима зачина, 
адитивима (изузев нитрата и нитрита) и додатним састој-
цима, при чему је минималан садржај беланчевина у ме-
шавини 40%; 

25) адитив је супстанција која се сама по себи не кон-
зумира као намирница и која се не користи као типичан 
састојак намирнице, без обзира да ли има хранљиву вред-
ност или не, и додаје прехрамбеним производима из тех-
нолошких разлога, укључујући и органолептичка свој^ 
ства; 

26) мешавине адитива су производи добијени меша-
њем два или више појединачних адитива из члана 11. овог 
правилника, уз могућност коришћења кухињске соли. 
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Члан 10. 

Додатни сабтојци дозвољени за употребу у производима наведени су у Табе IH I. 

Табела I 

Редни Назив додатног Н а м е н а Врста производа у којима Количина 
број састојка Н а м е н а се користи која се користи 

1 2 3 4 5 

Беланчевинасти 
производи 

I. Из јаја 
куване, барене, полутрајне и I.l Беланац и жуманац у емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-

праху састојак трајне кобасице, трајне кон- на 
зерве и паштете 

1.2 Меланж у праху емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и ' технолошки оправда-
састојак трајне кобасице, трајне кон-

зерве и паштете 
на 

1.3 Свежи беланац, смрзнут емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-
састојак трајне кобасице, трајне кон-

зерве и паштете 
на 

1.4 Свежи меланж, смрзнут емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-
састојак трајне кобасице, трајне кон-

зерве и паштете 
на 

1.5 Свежи жуманац, смрзнут емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-
састојак трајне кобасице, трајне кон-

зерве и паштете 
на 

2. Из квасца 
2.1 Аутолизати квасца појачивач укуса сви производи у којима је технолошки оправда-

појачивач укуса 
додавање оправдано на 

2.2 Инактивисани квасац ал- појачивач укуса сви производи у којима је технолошки оправда-
кохолног врења у праху додавање оправдано на 

2.3 Инактивисани пекарски појачивач укуса сви производи у којима је технолошки оправда-
квасац у праху додавање оправдано на 

2.4 Одгорчени инактивисани емулгатор, додатни сви производи у којима је технолошки оправда-
пивски квасац у праху састојак и појачивач додавање оправдано на 

2.5 Хидролизат квасца 
укуса 

2.5 Хидролизат квасца појачивач укуса сви производи у којима је 
додавање оправдано 

технолошки оправда-
на 

3. Из крви стоке за клање 
3.1 Хемоглобин и обезбојени емулгатор и додатни сви производи у којима је технолошки оправда-

хемоглобин у праху састојак додавање оправдано на 
3.2 Крв и обезбојена крв у емулгатор и додатни сви производи у којима је технолошки оправда-

3.3 
праху састојак додавање оправдано на 

3.3 Крвна плазма у праху, емулгатор и додатни сви производи у којима је технолошки оправда-
крвна плазма састојак додавање оправдано на 

4. Из млека емулгатор и додатни сви производи у којима је технолошки оправда-
састојак додавање оправдано на 

5. Из уљарица 
куване, барене, полутрајне и 5.1 Изоловани протеин соје емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-

састојак трајне кобасице, трајне кон-
зерве и паштете 

на 

5.2 Концентровани протеин емулгатор и додатни куване, барене, полутрајне и технолошки оправда-
соје састојак трајне кобасице, трајне кон- на 

Маломасни сојин гриз додатни састојак 
зерве и паштете 

5.3 Маломасни сојин гриз додатни састојак производи из члана 14. овог технолошки оправда-

5.4 Маломасно сојино 
правилника на 

5.4 Маломасно сојино додатни састојак производи из члана 14. овог технолошки оправда-

5.5 
брашно правилника на 

5.5 Обезмашћени сојин гриз додатни састојак производи из члана 14. овог технолошки оправда-

5.6 Обезмашћено сојино 
правилника на 

5.6 Обезмашћено сојино додатни састојак производи из члана 14. овог технолошки оправда-

5.7 
брашно 

додатни састојак 
правилника на 

5.7 Структурни сојин додатни састојак производи из члана 14. овог технолошки оправда-

5.8 
протеин 

додатни састојак 
правилника на 

5.8 Структурни протеин додатни састојак производи из члана 14. овог 
правилника 

технолошки оправда-
на 

6. Из житарица 
куване, барене, полутрајне и 
трајне кобасице, трајне кон-
зерве и паштете 

6.1 Глутенско брашно емулгатор куване, барене, полутрајне и 
трајне кобасице, трајне кон-
зерве и паштете 

технолошки оправда-
на 
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I 2 3 4 5 

7. Хидролизат биљних бе- појачивач укуса сви производи у којима је технолошки оправда-
ланчевина додавање-оправдано на 

Намирница 
8. Брашно појачивач укуса 

9. Млаћеница у праху , појачивач укуса 

10. Млеко у праху појачивач укуса 

11. Обрано млеко у праху појачивач укуса 

12. Печурке појачивач укуса 

13. Пиринач појачивач укуса 

14. Поврће појачивач укуса 

15. Скроб појачивач укуса 

16. Сурутка у праху појачивач укуса 

17. Хељда појачивач укуса 

сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је те,хнолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на ^ 
сви производи у којима је технолошки оправда-
додавање оправдано на 

Члан l i . 

Адитиви дозвољени за употребу у производима наведени су у Табели 2. 
Табела 2 

Редни 
број Н а з и в а д и т и в а Н а м е н а Врста производа у којима се 

користи 
Количина која се ко-

ристи 

I 2 3 4 5 

I. Агар-агар стабилизатор 

2. Алгинска киселина стабилизатор 

2.1 Алгинати стабилизатор 

3. Арапска гума стабилизатор 

4. Аскорбилпалмитат антиоксиданс-синер-
гист 

5. Аскорбилстеарат антиоксиданс-синер-
гист 

6. Аскорбинска киселина редуктивно средство 

6.1 Изоаскорбинска киселина редуктивне средство 

6.2 Натријум-аскорбат редуктивне средство 

6.3 Натријум-зоаскорбат редуктивно средство 

7. Бутилхидроксианизол антиоксиданс 
(ВИА) 

8. Бутилхидрокситолуен антиоксиданс 
(ВИТ) 

9. Декстрини стабилизатор 

IO. Фосфати за везивање воде 

10.1 Динатријум-ортофосфат за везивање воде 

сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
маст пернате живине 

маст пернате живине 

сви производи у којима се 
користи саламурено и брзо 
саламурено месо 
сви производи у којима се 
користи саламурено и брзо 
саламурено месо 
сви производи у којима се 
користи саламурено и брзо 
саламурено месо 
сви производи у којима се 
користи саламурено и брзо 
саламурено месо 
живинска маст 

живинска маст 

за сосове 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 

0,05% рачунато на ко-
личину меса 

0,05% рачунато на ко-
личину меса 

0,05% рачунато на ко-
личину меса 

0,05% рачунато на ко-
личину меса 

200 mg/kg 

200 mg/kg 

технолошки оправда-
на. 
0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
PzOs 
0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
P2Os 
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10.2 Тринатријум-ортофосфат за везивање воде 

10.3 Мононатријум-ортофос- за везивање воде 
фат 

10.4 Динатријум-пирофосфат за везивање воде 

10.5 Тринатријум-пирофосфат за везивање воде 

10.6 Тетранатријум-пирофос- за везивање воде 
фат 

10.7 Пентанатријум-триполи- за везивање воде 
фосфат 

10.8 Натријум-полифосфат за везивање воде 

10.9 Фосфатне мешавине мо-
но-ди-и полифосфати, 
код којих рН 1%-тног во-
деног раствора није већи 
од 9 

за везивање воде 

l1. Галати антиоксиданс 
l1.l Додецилгалат антиоксиданс 
11.2 Октилгалат антиоксиданс 
11.3 Пропилгалат антиоксиданс 
12. Глуконска киселина за снижење рН 
13. Глуконоделталактон за снижење рН 
14. Глутаминска киселина појачивач укуса 

14.1 Мононатријум-глу.тамат појачивач укуса 

15. Карагинен стабилизатор 

16. Каруба гуме (брашно од стабилизатор 
коштице рогача) 

17. Концентрат дима обогаћиван укуса 

18. Лецитин потпомаже емулгова-
њу 

19. Лимунска киселина антиоксиданс (сред-
ство за продужење 

20.1 Натријум-цитрат 
одрживости) 

20.1 Натријум-цитрат средство за про-
дужење одрживости 

21. Млечна киселина средство за про-
дужење одрживости 

22.1 Натријумлактат средство за про-
дужење одрживости 

23. Модификовани скробови стабилизатор 

24.1 Бељени скробови стабилизатор 

25.2 Дискроб глицерол стабилизатор 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, еаламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

барене, полутрајне кобасице, 
полуконзерве, саламурени 
полутрајни производи, оста-
ли производи 

маст пернате живине 
маст пернате живине 
маст пернате живине 
маст пернате живине 

' трајне кобасице 
трајне кобасице 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
куване, барене и полутрајне 
кобасице 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 

сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р 2 О 5 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р 2 О 5 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
PiOs 
0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р 2 О 5 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р2О5 
0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р 2 О 5 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
Р 2 О 5 

0,5% тако да количина 
додатних фосфата у 
производу не пређе 
0,3%, рачунато као 
РгОз 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
3 g/kg 
3g/kg 
технолошки оправда-
на 

5 g/kg 

5g/kg 

5 g/kg 
технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
минимално технолош-
ки оправдана 

минимално технолош-
ки оправдана 
минимално технолош-
ки оправдана 
минимално технолош-
ки оправдана 
технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
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26.3 Хидроксипропил дискроб 

27.4 Дискробфосфат 

28.5 Хидроксипропил дискор-
бофосфат 

29.6 Моноскроб фосфат 

30.7 Оксидисани скроб 

31. Монодиглицериди, ветри 
масних киселина 

32.1 Монодиглицериди, ветри 
сирћетне киселине 

33.2 Монодиглицериди, ветри 
сирћетне и винске кисе-
лине 

33.3 Монодиглицериди, ветри 
млечне киселине 

33.4 Монодиглицериди, ветри 
лимунске киселине 

35. Натријумгуанилат 

36. Натријуминозинат 

37. Натријумнитрат 

38. Калијумнитрат 

39. Натријумнитрит 
40. Натријумрибонуклеотид 

41. Пектини 

42. Сирћетна киселина 

43. Натријумацетат 

44. Токофероли 

45. Dl-d-tokoferol 

46. Винска киселина 

47.1 Натријумтартарат 

48. Желатин 

49. Натријумказеинат 

стабилизатор 

стабилизатор 

стабилизатор 

стабилизатор 

стабилизатор 

потпомаже емулгова-
ње 
потпомаже емулгова-
ње 
потпомаже емулгова-
ње 

потпомаже емулгова-
ње 
потпомаже емулгова-
ње 
појачивач укуса 

појачивач укуса 

конзерванс 

конзерванс 

конзерванс 
појачивач укуса 

згушњивач 

продужење одрживос-
ти 
продужење одрживос-
ти 
антиоксиданс-синер-
гист 
антиоксиданс-синер-
гист 
продужење одрживос-
ти 
продужење одрживос-
ти 

стабилизатор 

емулгатор 

течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

течни делови готових јела 

куване, барене и полутрајне 
кобасице, трајне конзерве 
куване, барене и полутрајне 
кобасице, трајне конзерве 
куване, барене и полутрајне 
кобасице, трајне конзерве 

куване, барене и полутрајне 
кобасице, трајне конзерве 
куване, барене и полутрајне 
кобасице, трајне конзерве 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
трајни сухомеснати произво-
ди 
трајни сухомеснати произво-
ди 
сви производи 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
маст пернате живине 

маст пернате живине 

сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи у којима је 
додавање оправдано 
сви производи 

сви производи 

технолошки на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 

технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
0,01-5% 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 
технолошки 
на 

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

оправда-

технолошки оправда-
на 
технолошки оправда-
на 
минимално технолош-
ки оправдана 
минимално технолош-
ки оправдана 

II. ПРОИЗВОДИ ОД МЕСА ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ 

Члан 12. 
Производи од меса пернате живине, у смислу овог 

правилника, јесу производи добијени од меса: кокоши, ћу-
рака, гусака, пловки, морки и питомих голубова, од једне 
врсте или две врсте или више врста пернате живине. 

Производи од меса пернате живине могу се произво-
дити и уз додатак масног ткива, као и меса крупне стоке за 
клање. Количина масног ткива и меса крупне стоке за кла-
ње, појединачно или заједно, не сме да буде већа од 40% 
меса и масног ткива пернате живине прописане овим пра-
вилником за одговарајући производ. 

Члан 13. 
Нискоенергетски производи од меса пернате живине 

су производи код којих је умањена енергетска вредност за 
најмање 30% у односу на истоветне производе од меса пер-
нате живине. У њиховој производњи се могу користити бе-
ланчевине крвне плазме, квасца, млека, јаја и јаја у праху 
(меланж, жуманце, беланце) у количини до 20%. У називу 
производа мора се јасно унети реч: „нискоенергетски". 

У производњи нискоенергетских производа из става 
I. овог члана живинска маст може бити замењена одгова-
рајућом количином биљне масти. 

Нискоенергетски производи од меса пернате живине 
морају да садрже најмање 18% беланчевина. 

Члан 14. 
Производи од меса пернате живине уз додатак белан-

чевина биљног порекла обухватају групе производа из 
члана 16. овог правилника, осим производа из тач. I. и 5, с 
тим што се до 20% меса прописаног за поједине производе 
може заменити са хидрираним биљним беланчевинама. 

Сваки производ из става I. овог члана мора имати 
назив из којег ће се видети да је то производ са биљним бе-
ланчевинама (пример: кобасица са беланчевинама соје). 

За производе из члана 13. овог правилника и за про-
изводе из овог члана произвођач је дужан да донесе произ-
вођачу спецификацију. 

Члан 15. 
У производњи производа од меса пернате живине из 

члана 16. овог правилника, поред основних састојака, мо-
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гу се користити кухињска со, зачини, као и додатни састој-
ци и адитиви из чл. IO. и l i . овог правилника. 

Производи добијени од саламуреног меса не смеју да 
садрже више од;: 

а) 15 mg интрига на IGO g производа, изражених као 
натријумнитрит; 

б) 0,3% додатних фосфата изражених као фосфор-пен-
4 токсид (Р2О5); 

в) ЗОО mg глуконоделталактона на 100 g производа. 

Члан 16. 
Производи од меса пернате живине производе се и 

стављају у промет као: 
1) производи од основних делова трупа, комадног ме-

са или уситњеног обликованог меса пернате живине; 
2) кобасице од меса пернате живине; 
3) конзерве од меса пернате живине; 
4) сувомеснати производи од меса пернате живине; 
5) маст пернате живине. 

I. Производи од основних делова трупа, комад ног меса 
или уситњеног обликованог меса пернате живине 

Члан 17. 
Производи од основних делова трупа пернате живине 

производе се и стављају у промет као: панирани или непа-
нирани, зачињени, термички обрађени или термички необ-
рађени, охлађени или смрзнути. 

У производе из става I. овог члана спада и производ 
од целог трупа пернате живине. 

Производи од основних делова трупа пернате живине 
могу бити са кожицом или без кожице и с костима или без 
костију, што мора бити назначено у декларацији. 

Производи од комадног меса пернате живине произ-
воде се од чистог меса живине, a може се додати до 10% си-
ра или печурки и до 10% куване шунке или плећке. 

Ако се производи из ст. I. до 4. овог члана производе 
и стављају у промет као панирани, количина средстава за 
облагање не сме бити већа од 30% масе производа. 

Члан 18. 
Охлађени и смрзнути производи од основних делова 

трупа и комадног меса пернате живине имају у основи бо-
ју меса пернате живине или саламуреног меса. 

Термички обраћени производи од меса пернате живи-
не морају имати карактеристичну боју, без знакова загоре-
лости и бити пријатног укуса и мириса карактеристичних 
за ту врсту производа. 

Члан 19. 
Производи од уситњеног обликованог меса пернате 

живине (различитог степена уситњеност и облика) произ-
воде се и стављају у промет као: панирани или ^панира-
ни, зачињени, термички обрађени или необрађени, охлађе-
ни или смрзнути. 

Производи из става I. овог члана производе се од 
уситњеног чистог (кртог) меса, машински откоштеног ме-
са пернате живине, кожица пернате живине и масног ткива 
пернате живине. У производњи ових производа количина 
машински откоштеног меса може да буде до 65% од укуп-
не масе меса. 

Ако се производи из става I. овог члана производе и 
стављају у промет као панирани, количина средстава за 
облагање не сме да буде већа од 50% нето-масе производа. 

Члан 20. 
Охлађени и смрзнути производи од уситњеног обли-

кованог меса пернате живине имају у основи боју меса 
пернате живине или саламуреног меса од кога су добијени. 

Термички обрађени производи од уситњеног облико-
ваног меса пернате живине морају имати карактеристичну 
боју, без знакова загорелости и бити пријатног укуса и ми-
риса карактеристичних за ту врсту производа. 

2. Кобасице од меса пернате живине 

Члан 21. 
Кобасице од меса пернате живине производе се меша-

њем различито уситњеног чистог меса пернате живине, 
меса пернате живине, машински откоштеног меса пернате 
живине, масног ткива пернате живине, кожица, воде и јес-
тивих делова пернате живине уз додатак зачина, адитива и 
додатних састојака за тај производ. 

Члан 22. 
Кобасице од меса пернате живине стављају се у про-

мет у природним цревима, другим омотачима или без 
омотача и могу бити димљене или недимљене. 

Кобасице, природна црева и омотачи кобасица не 
смеју бити оштећени, запрљани или у знатнијем степену 
замашћени. 

Члан 23. 
Према примењеној технологији и року употребе ко-

басице се стављају у промет као: 
1) краткотрајне кобасице; 
2) полутрајне кобасице; 
3) трајне кобасице. 

Краткотрајне кобасице 

Члан 24. 
Краткотрајне кобасице стављају се у промет као: 
1) свеже кобасице (за печење); 
2) барене кобасице; 
3) куване кобасице. 

Свеже кобасице (за печење) 

Члан 25. 
Свеже кобасице од меса пернате живине производе се 

од различито уситњеног чистог меса пернате живине, ма-
шински откоштеног меса пернате живине, масног ткива 
пернате живине, зачина, адитива, додатних састојака за 
тај производ и воде. 

Као омотач за кобасице из става I. овог члана служе 
природна црева и друге врсте јестивих омотача. 

Члан 26. 
Свеже кобасице од меса пернате живине производе се 

од најмање 60% меса, са највише 5% додатних састојака, a 
остале састојке чине машински отхоштено месо пернате 
живине и Macно ткиво пернате живине. 

Свеже кобасице које се стављају у промет морају да 
испуњавају следеће услове: 

1) да садрже најмање 15% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да су без набора, светло или тамноружичасте боје; 
4) да је маса меса на пресеку хомогена уз уочљиве ко-

мадиће мускулатуре; 
5) да после печења има карактеристичну боју печеног 

меса са пријатним укусом и мирисом печеног меса перна-
те живине. 

Члан 27. 
Свеже кобасице од меса пернате живине стављају се у 

промет у охлађеном или смрзнутом, односно дубока % 
смрзнутом стању, a чувају се при температури од 00 дс̂  4 
0С, односно при температури од — 12 0С смрзнуте и — 18 
0С дубоко смрзнуте. 

Барене кобасице 

Члан 28. 
Барене кобасице се производе од различито уситње-

ног меса пернате живине, машински откоштеног меса пер-
нате живине, масног ткива пернате живине, уситњених 
кожица, зачина, адитива, додатних састојака за тај произ-
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вод и воде или леда у количини потребној да се добије од-
говарајућа конзистенција производа. 

Барене кобасице се могу димити или им се може до-
давати концентрат дима. 

Као омотачи за кобасице из става I. овог члана служе 
природна црева и друге врсте омотача различитих пре-
чника, a могу доћи у промет и без омотача уколико су у 
оригиналном паковању. 

Члан 29. 
Барене кобасице из члана 28. овог правилника садрже 

најмање 10% чистог (кртог) меса пернате живине, највише 
60% машински откоштеног меса пернате живине, највише 
10% додатних састојака, a остали део чине масно ткиво и 
кожице пернате живине. 

Барене кобасице које се стављају у промет морају да 
испуњавају следеће услове: 

1) да садрже најмање 12% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да су једре, сочне и ненаборане; 
4) да је пресек хомоген без већих честица везивног 

ткива и већих шупљина; 
5) да је конзистенција еластична, али садржај под 

притиском не сме да отпушта воду или капљице масти; 
6) да су мирис и укус специфични. 

Члан 30. 
е кобасице се стављају у промет у охлађеном 

стању и чувају при температури од 00 до 4 0С. 

Куване кобасице 

Члан 31. 
Куване кобасице се производе од различито уситње-

ног меса пернате живине, изнутрица, масног ткива перна-
те живине, кожица, машински откоштеног меса пернате 
живине, бујона, супе, зачина, додатних састојака и адитива 
за те производе. 

Члан 32. 
У надеву куване кобасице мора да буде најмање 35% 

меса пернате живине или изнутрица или укупно меса и из-
нутрица. 

Куване кобасице имају природне или вештачке омо-
таче. 

Куване кобасице које се стављају у промет морају да 
испуњавају следеће услове: 

1) да садрже најмање 10% беланчевина из меса или из-
нутрица; 

2) да не садрже више од 25% масти; 
3) да омотач добро прилеже уз надев, да није оште-

ћен, запрљан, плеснив, слузав или лепљив; 
4) да су састојци надева добро прокувани и да су на 

пресеку међусобно добро повезани. 
Куване кобасице се стављају у промет у охлађеном 

стању и чувају тако да у средини кобасице температура не 
прелази 4 0С. 

Полутрајне кобасице 

Члан 33. 
Полутрајне кобасице од меса пернате живине произ-

воде се од различито уситњеног саламуреног меса пернате 
живине, месног теста од меса пернате живине, машински 
откоштеног меса пернате живине, масног ткива и кожица 
пернате живине, зачина, адитива и додатних састојака за 
тај производ. 

Као омотачи за полутрајне кобасице користе се при-
родна црева или вештачки пропустљиви омотачи. 

Члан 34. 
Полутрајне кобасице од меса пернате живине произ-

воде се од најмање 30% различито уситњеног чистог меса 
пернате живине, 30% меса или машински откоштеног меса 

пернате живине и највише 20% месног теста и највише до r 
10% додатних састојака. 

Полутрајне кобасице које се стављају у промет мора 
ју да испуњавају следеће услове: 

1) да садрже најмање 15% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 20% масти; 
3) да на пресеку нема непросаламуреног меса; 
4) да су крупни комади у надеву што равномерни^ 

распоређени и да нема већих шупљина; 
5) да омотач прилеже добро уз надев и да не буде у ве 

ћој мери наборан. 

Трајне кобасице 

Члан 35. 
Трајне кобасице се производе од различито уситње-

ног чистог меса пернате живине и масног ткива пернате 
живине, зачина, адитива и додатних састојака. 

Као омотачи за трајне кобасице користе се природна 
црева или вештачки пропустљиви омотачи. 

У току зрења трајне кобасице се могу посипати праш-
ком за покривање. 

Члан 36. 
Трајне кобасице се производе од најмање 70% разли-

чито уситњеног чистог меса пернате живине, a највише-
20% масног ткива пернате живине и додатних састојака. 

Трајне кобасице које се стављају у промет морају да 
испуњавају следеће услове: 

1) да не садрже више од 25% масти; 
2) да не садрже мање од 20% беланчевина из меса; 
3) да пресек има изглед мозаика; 
4) да на пресеку кобасице нема већих- шупљина и пу-

котина; 
5) да омотач добро прилеже уз надев, да је равномер-

но напоран и да није у већој мери замашћен; 
6) да се надев може сећи у танке листове. 

3. Конзерве од меса пернате живине 

Члан 37. 
Конзерве од меса пернате живине су производи доби-

јени од меса пернате живине, машински откоштеног меса 
пернате живине, масног ткива пернате живине, изнутрица 
и кожица пернате живине, додатних састојака, зачина и 
адитива за тај производ. Конзерве се термички обрађују у 
херметички затвореним судовима или омотачима. 

Зависно од термичке обраде, конзерве од меса перна 
те живине стављају се у промет као: 

l) полутрајне (пастеризоване); 
i) трајне (стерилизоване). 

Члан 38. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

које се стављају у промет морају да испуњавају следеће ус-
лове: 

1) да су херметички затворене и да су без деформаци-
ја које могу бити узрок нехерметичности; 

2) да су спољашње површине конзерви (лименки) без 
испупчења поклопца и дна, корозионих промена и већег 
степена оштећења спољашњих заштитних превлака; 

3) да унутрашње превлаке лака лименки нису оштеће-
не у току производње и манипулације; 

4) да се полутрајне конзерве могу чувати на темпера-
тури од IO 0С, a трајне конзерве на собној температури; 

5) да су изглед, састав, укус, мирис, боја и конзистен-
ција својствени за односну врсту производа. 

Члан 39. 
Према употребљеној сировини и технолошком про-

цесу производње, полутрајне и трајне конзерве од меса 
пернате живине производе се и стављају у промет као: 

1) полутрајне и трајне конзерве од меса перната 
живине у комадима; 

2) полутрајне и трајне конзерве од меса пернате 
живине у сопственом соку; 
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3) конзерве од уситњеног меса пернате живине; 
4) готова јела; 
5) кобасице у херметички затвореним посудама. 

Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине у 
комадима 

Члан 40. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

у комадима производе се од комада саламуреног или сала-
муреног и димљеног чистог меса пернате живине, зачина, 
адитива и додатних састојака за тај производ. 

Члан 41. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

у комадима производе се од комада чистог меса пернате 
живине истог дела или различитих делова трупа, с тим да 
морају носити ознаку основних делова и врсте меса перна-
те живине. 

Члан 42^ 

Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 
у комадима које се стављају у промет морају испуњавати 
следеће услове: 

1) да имају мирис, укус и боју својствену куваном са-
ламуреном месу пернате живине; 

2) да је месо чврсте конзистенције, a поједини делови 
меса међусобно повезани; 

3) да не садржи издвојене масти и течности у већим 
количинама, a додати желатин мора бити потпуно раство-
рен; 

4) да не садржи више од 5% издвојеног желеа (полут-
рајне), односно 14% издвојеног желеа (трајне), рачунато на 
нето-масу производа; 

5) производи у омотачима не смеју да имају више од 
1% издвојеног желеа или масти. 

Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине у 
сопственом соку 

Члан 43. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

у сопственом соку производе се од трупова и делова тру-
пова пернате живине, од нееаламуреног чистог меса закла-
не пернате живине, зачина, додатних састојака и адитива 
за тај производ. 

Члан 44. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

у сопственом соку стављају се у промет као цео труп са 
кожом и као поједини делови трупа са кожом и костима 
или без коже и костију. 

Члан 45. 
Полутрајне и трајне конзерве од меса пернате живине 

у сопственом соку које се стављају у промет морају испу-
њавати следеће услове: 

1) да имају боју, мирис и укус и конзистенцију свој-
ствену куваном саламу реном или несаламуреном месу; 

2) да је садржај полутрајне и трајне конзерве од от-
коштеног меса толико компактан да се може нарезивати; 

3) да има најмање 60% меса у ситнијим или крупни-
јим комадима (изузимајући полутрајне и трајне конзерве 
од целог трупа); 

4) површина садржаја полутрајне и трајне конзерве 
може бити прекривена танким слојем желеа и издвојене 
масти. 

Конзерве од уситњеног меса пернате живине 

Члан 46. 
Конзерве од уситњеног меса пернате живине произ-

воде се од саламуреног различито уситњеног чистог меса 
пернате живине и меса пернате живине, машински откош-

теног меса пернате живине, месног теста, масног ткива 
пернате живине, изнутрице и кожица пернате живине, за-
чина, адитива и додатних састојака за тај производ. 

Члан 47. 
Конзерве од уситњеног меса пернате живине произ-

воде се од најмање 25% чистог меса пернате живине, до-
25% машински откоштеног меса, до 20% месног теста, до 
20% масног ткива, до 10% додатних састојака, до 5% 
кожица и 5% изнутрица пернате живине. 

Конзерве од уситњеног меса пернате живине које се 
стављају у промет морају да испуњавају^следеће услове: 

1) да садрже најмање 12% беланчевина из меса; 
2) да не садрже више од 30% масти; 
3) да имају боју, укус и мирис карактеристичне за са-

ламуре^ кувано месо живине; 
4) да је садржај производа компактан, да нема већих 

шупљина; 
5) да се садржај може нарезивати и да има уједначену 

постојану боју; 
6) да на површини садржаја нема издвојеног желеа 

или масти у већој мери. 

Члан 48. 
Као посебна група конзерви од уситњеног меса пер-

нате живине могу се производити паштете од меса перна-
те живине или јетрена живинска паштета. 

Члан 49. 
Паштета од меса пернате живине производи се од ку-

ваног машински откоштеног меса различитих врста пер-
нате живине, кожица, изнутрица пернате живине, масти 
или масног ткива пернате живине, супе, додатних састоја-
ка и адитива. 

Назив живинска, односно пилећа, ћурећа или слична 
јетрена паштета може да носи производ из става I. овог 
члана који у свом саставу има најмање 15% млевених јет-
рица. 

Члан 50. 
Паштета од меса пернате живине, односно јетрена 

живинска паштета која се ставља у промет мора да испу-
њава следеће услове: 

1) да садржи најмање 10% беланчевина из меса и из-
нутрица; 

2) да не садржи више од 35% масти; 
3) да је хомогене и мазиве конзистенције; 
4) да је без већих шупљина у садржају и уједначене 

боје; 
5) да на површини нема веће количине издвојене мас-

ти. 

Готова јела 

Члан 51. 
Готова јела се производе од различитих врста меса 

пернате живине и производа од меса пернате живине, из-
нутрица пернате живине, других намирница, зачина, до-
датних састојака и адитива. 

Члан 52. 
Готова јела се стављају у промет као готова јела од 

меса или изнутрица пернате живине или производа од ме-
са пернате живине и тај производ мора да садржи најмање 
30% меса, изнутрица, односно производа од меса. 

Ако се стављају у промет као готова јела са месом, 
изнутрицама пернате живине или производима од меса 
пернате живине, тај производ мора да садржи најмање-
20% меса, изнутрица, односно производа од меса. 

Члан 53. 
Готова јела од меса пернате живине која садрже 10% 

меса, изнутрица пернате живине или производа од меса 
пернате живине стављају се у промет као преливи, према-
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зи, умокци и сл. уз декларисање количине и врсте додатог 
меса, производа од меса или изнутрица. 

Члан 54. 
Месо пернате живине за израду готових јела може да 

буде са или без костију, што мора бити декларисано. 

Члан 55. 
Готова јела се стављају у промет као смрзнута готова 

јела и као полутрајне и трајне конзерве. 

Члан 56. 
Зависно од употребљених намирница, готова јела мо-

рају имати специфичан укус за ту врсту производа. 

Кобасице у херметички затвореним посудама 

Члан 57. 
Кобасице у херметички затвореним посудама могу да 

се производе као барене кобасице ужег пречника, с тим да 
се у посуду ставља посебно припремљен слани раствор 
или саламура. 

Члан 58. 
Кобасице у херметички затвореним посудама у по-

гледу квалитета морају да испуњавају услове прописане 
овим правилником за ову врсту. 

4. Сувомеснати производи од меса пернате живине 

Члан 59. 
Сувомеснати производи од меса пернате живине до-

бијају се сувим или влажним саламурењем, димљењем и 
сушењем или и термичком обрадом трупова, полутки и 
других основних делова трупа различитих врста пернате 
живине са или без костију. 

Члан 60. 
Према начину технолошке обраде и трајности, суво-

меснати производи од меса пернате живине стављају се у 
промет као трајни и полутрајни, што мора бити посебно 
декларисано. 

Трајни сувомеснати производи од меса пернате живи-
не не обрађују се термички и суше се на диму или без ди-
ма. 

Полутрајни сувомеснати производи од меса пернате 
живине термички се обрађују. 

Члан 61. 
Сувомеснати производи од меса пернате живине који 

се стављају у промет морају да испуњавају следеће услове: 
1) да имају светлу или тамносмеђу боју димљеног ме-

са; 
2) да им је површина без засекотина и правилно обра-

ђена; 
3) да имају пријатан укус и мирис на недимљено или 

димљено месо. 

Члан 62. 
Сувомеснати производи од меса пернате живине мо-

гу да буду повезани у једну целину природним омотачем, 
мрежом или другом врстом материјала, с тим да овако об-
рађени могу да се секу у листове, без већих шупљина или 
пукотина. 

5. Маст пернате живине 

Члан 63. 
Маст пернате живине, у смислу овог правилника, јес-

те производ добијен топљењем масног ткива пернате 
живине. 

Према врсти пернате живине од које потиче масно 

ткиво, маст се производи и ставља у промет као кокошија 
маст, гушчија маст, парија маст и др. 

Члан 64. 
Маст пернате живине која се ставља у промет мора 

да испуњава следеће услове: 
l) да има боју својствену врсти масног ткива пернате 

живине од које js добијена; 
l) да има пријатан мирис и укус својствен за маст до-

тичне врсте пернате живине; 
3) да је мазиве конзистенције при температурама од 

150 до 200 С; 
4) да је глатке или зрнасте.структуре; 
5) да не садржи више од 0,3% талога; 
6) да не садржи више од 0,3% воде; 
l) да киселином степен није већи од 3. 

Члан 65. 
У производњи масти пернате живине могу се употре-

бити антиоксиданси и синергији, што се мора деклариса-
ти. 

Члан 66. 
Маст пернате живине која се ставља у промет пакује 

се у одговарајућу непропуетљиву амбалажу иа коју се 
ставља етикета са декларацијом. 

UL ПРОИЗВОДИ СА ТЕХНОЛОШКИМ ГРЕШКАМА 

Члан 67. 
Ако се непосредно после производње прегледом уста-

нови да производ због технолошхих грешака или других 
услова квалитета одступа у мањој мери од прописаним 
норми (конзистенција, укус, мирис, мања оштећења омо-
тача или удубљења, односно мања оштећења лименки и 
сл.), a подобан је за људску исхрану, може сг ставити у 
промет под ознаком „производ са технолошком греш-
ком", и то само издвојен од осталих производа. 

Производ из става I. овог члана такође се може иско-
ристити као део сировине при производњи другог сродног 
производа, и то само ако се термички обрађује. 

IV. ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ЧУ-
ВАЊЕ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ 

Члан 68. 
Производи од меса пернате живине из члана 16. овог 

правилника, изузев сувомеснатих производа од меса пер-
нате живине, морају бити у заштитној амбалажи (природ-
ни или вештачки омотачи и др.) у коју се стављају непос-
редно после производње. У зависности од врсте произво-
да, у промет се стављају као оригинално упаковани или 
упаковани. 

Производи из става I. овог члана пакују се у картон-
ске кутије doje, зависно од врсте производа, могу бити са 
унутрашње стране обложене непропустљивим одговарају-
ћим материјалом (целофан, полиетилен и др.). Производи 
се могу паковати и у другу повратну амбалажу (пластичне 
гајбице). 

Производи из става I. овог члана носе назив врсте 
живине (пилећа паштета, ћуреће груди и сл.). Ако се про-
изводе од мешаног меса пернате живине, носе назив „од 
мешаног живинског меса" (паштета од мешаног живин-
ског меса). 

Ако се за поједини производ од меса пернате живине 
користи месо или месо и масно ткиво крупне стоке за кла-
ње, то се мора декларисати у саставу, и то према редосле-
ду употребљених количина, a зависно од услова прописа-
них овим правилником. 

Члан 69. 
Производи из члана 17. овог правилника стављају се 

у промет само у оригиналном паковању. 
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Декларација за производе из става I. овог члана мо-
ра, поред података из члана 3. овог правилника, да 
садржи: 

1) назив врсте меса пернате живине (ако је од једне 
врсте); 

2) реч „охлађен", „смрзнут" или „термички обрађен", 
„паниран" и сл; 

3) упутство о начину чувања; 
4) упутство о начину припремања; 
5) нето-масу меса; 
6) број комада. 

Члан 70. 
Производи из члана 19. овог правилника стављају се 

у промет само у оригиналном паковању. 
Декларација за производе из става I. овог члана, по-

ред података из члана 3. овог правилника, мора да садржи 
и: 

1) назив врсте меса пернате живине (ако је од једне 
врсте); 

2) реч „охлађен", „смрзнут" или „термички обрађен", 
„паниран" и сл; 

3) упутство о начину чувања; 
4) упутство о начину припремања; 
5) нето-масу меса; 
6) број комада ако маса појединог комада прелази 

50 g. 
Декларација за производе из става I. овог члана став-

ља се на сваку амбалажну јединицу. 

Члан 71. 
Декларација за свеже, барене и куване кобасице од 

меса пернате живине које се стављају у промет у ориги-
налном паковању ставља се на сваку амбалажну јединицу 
и садржи податке из члана 3. овог правилника. 

Ако се кобасице из става I. овог члана стављају у про-
мет упаковане само у заштитну амбалажу (природни или 
вештачки омотачи и сл.), декларација из члана 3. овог пра-
вилника за свеже кобасице ставља се само на збирну амба-
лажу; декларација из члана 3. тач. l, 2, 5, 6. и 7. овог пра-
вилника за барене и куване кобасице ставља се на омотач, 
a комплетна декларација ставља се на збирну амбалажу. 
Ако се кобасице из става I. овог члана стављају у промет у 
низовима, декларација може бити одштампана на посеб-
ној етикети која се причвршћује за један крај низа, a мора 
да садржи податке из члана 3. тач. l, 2, 5, 6. и 7. овог пра-
вилника. Декларација за производе из става I. овог члана 
мора бити истакнута на продајном месту ако се производи 
ваде из збирног паковања. 

Члан 72. 
Декларација за полутрајне кобасице од меса пернате 

живине штампа се на омотачу или се причвршћује за један 
крај производа. На омотачу се морају назначити подаци 
-?з члана 3. тач. l, 2, 5,6. и 7. овог правилника који се нала-
же на збирним паковањима производа који нису оригинал-
но упаковани. 

Члан 73. 
Декларација за трајне кобасице од меса пернате 

живине налази се на етикети која се причвршћује за један 
крај кобасице. Декларација за трајне кобасице које се став-
љају у промет као упаковане у заштитну амбалажу садржи 
додатке из члана 3. тач. l, 2, 5, 6. и 7. овог правилника. 

Декларација за кобасице из става I. овог члана која се 
славља на збирна паковања садржи податке из члана 3. 
овог правилника. 

Члан 74. 
Декорација за конзерве од меса пернате живине про-

ушсане овим правилником ставља се на етикете које се ле-
на лименке или се литографијом наносе на лименку, од-
носно на други погодан начин. Декларација садржи под-

г;тке из члана 3. овог правилника. 

Члан 75. 
Декларација за сувомеснате производе од меса перна-

те живине ставља се на етикету, омотач, мрежицу и сл. и 
садржи податке из члана 3. тач. l, 2, З, 5, 6. и 7. овог пра-
вилника. 

Члан 76. 
За производе од меса пернате живине са додатком бе-

ланчевина биљног порекла, осим података из члана 3. 
овог правилника, на декларацији мора бити уочљива тра-
ка зелене боје ширине најмање I cm, и то: на кобасицама -
по целој дужини омотача, на полутрајним и трајним кон-
зервама - на етикети, односно на месту на које се уносе и 
остали подаци о декларацији и на неупакованим произво-
дима - преко целе ширине етикете истакнуте на продај-
ном месту. 

Члан 77. 
Декларација за маст пернате живине садржи податке 

из члана 3. овог правилника, a ставља се на етикете од ма-
теријала који не пропушта маст, односно утискује се на 
амбалажу на најпогоднији начин. 

Члан 78. 
Производи од меса пернате живине из члана 16. овог 

правилника транспортују се транспортним средством које 
обезбеђује очување њиховог квалитета у току транспорта. 

Производи од охлађеног обликованог меса пернате 
живине, као и смрзнути производи од меса пернате живи-
не транспортују се у одговарајућим расхладним транспор-
тним средствима. 

Члан 79. 
Производи од меса пернате живине из члана 16. овог 

правилника у производњи и промету чувају се у условима 
који обезбеђују очување њиховог квалитета и које одређује 
произвођач. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 80. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе одредбе чл. 153. до 161. Правилника о квалитету про-
.извода од меса („Службени лист СФРЈ", бр. 29/74, 13/78 и 
41/80). 

Члан 81. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15-01-149/14 Директор 
IO. априла 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

558. 
На основу члана 81. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), у споразуму са 
савезним секретаром за рад, здравство, борачка питања и 
социјалну политику, директор Савезног завода за стандар-
дизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА РУКОВАЊЕ И 
СКЛАДИШТЕЊЕ ЂУБРИВА У ЧВРСТОМ СТАЊУ КО-

ЈА САДРЖЕ АМОНИЈУМ-НИТРАТ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се технички нормативи 

за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која 
садрже амонијум-нитрат (у даљем тексту: ђубрива). 
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Одредбе овог правилника се не односе на ђубрива ко-
ја садрже мање од 10% (т/т) амонијум-нитрата нити на 
ускладиштена ђубрива групе A до 0,5 t, групе В до 5 t и 
групе С до 50 t из члана 3. овог правилника. 

Члан 2. 
Наведени изрази, у смислу овог правилника, имају 

следећа значења: 
1) оксидирајуће материје су материје које потпомажу 

горење или тињање и ако недостаје ваздух; 
2) силос је складиште кружног или вишеугаоног хо-

ризонталног пресека које служи за чување прашкастих 
или зрнастих материја; 

3) сложена ђубрива су ђубрива која имају декларисао 
садржај најмање два хранљива елемента (азот, фосфор и 
калијум), a добијају се хемијском реакцијом или мешањем 
или на оба начина; 

4) смеша амонијум-нитрата је хомогена смеша грану-
лисаног или прилираног амонијум-нитрата и фино млеве-
них неактивних, стабилизирајућих материја; 

5) неактивне, стабилизирајуће материје су млевени 
кречњак, доломит, калцијум-карбонат, магнезијум-сул-

фат, калцијум-сулфат, киезерит и остале инертне материје 
које не повећавају осетљивост на топлоту и склоност пре-
ма детонација 

6) укупне гориве материје чини укупна количина 
горивих материја у ђубривима, при чему се количина го-
рива материје у органским једињењима прерачунава на 
садржај угљеника; 

l) ђубрива су гранулисана или прилирана чврста ђуб-
рива која садрже амонијум-нитрат, амонијум-јоне (NH4+) 
или нитратне јоне (NO3-); 

8) термичко самоподржавајуће распадање, тј. само-
распадање је распадање иницирано загревањем ограниче-
не површине, које се шири кроз целокупну масу и после 
уклањања извора топлоте; 

9) несегрегирајуће ђубриво је ђубриво код кога се сас-
тавни делови смеше у току руковања не раздвајају толико 
да ђубриво више не одговара класификацији. 

Члан 3. 
Ђубрива се деле на групе А, В и С и одговарајуће под-

групе дате у табели I. 
У групу A из става I. овог члана сврставају се несег-

регирајућа ђубрива која су оксидирајуће материје. 

Табела I - Подела ђубрива 

Група Подгрупа 
Садржај 
амонијум-

-нитрата 
% (m/m) 

Остали саставни дело-
ви % (m/m) 

Укупне гориве 
материје (УГМ) 
и друге карак-
теристичне вред-
ности, % (m/m) 

Карактеристичне врсте ђубрива 

I 2 3 4 5 6 

Al ^ 90 неактивне материје 
^ IO 

УГМ ^ 0,2 Ђубрива на бази амонијум-нитра-
та која садрже ^ 31,5 % (m/m) азо-
та 

A 

А2 ^ 80 и ^ 90 кречњак, доломит, 
калцијум-карбонат 
^ 20 

УГМ ^ 0,4 Ђубрива на бази амонијум-нитра-
та која садрже ^ 28 % (m/m) и ^ 
31,5 % (ш/ш) азота 

АЗ ^ 45 и ^ 70 амонијум-сулфат УГМ ^ 0,4 Разне смеше амонијум-нитрата и 
амонијум-сулфата у датим грани-
цама 

А4 ^ 70 и ^ 90 фосфати, соли калију-
ма и неактивне мате-
рије 

УГМ ^ 0,4 Сложена ђубрива на бази амони-
јум-нитрата: НП, НК и НКП са ^ 
24 % (m/m) и ^ 31,5 % (m/m) азо-
та 

Bl ^ 70 фосфати, соли калију-
ма, неактивне матери-
је и друге амонијумо-
ве соли у НК или 
НПК ђубривима 
% 

УГМ С 0,4 
ако је садржај 
амонијум-ни-
трата ^ 45, 
укупан удео 
амонијумових 
соли не сме би-

ти ^ 70 

Сложена ђубрива на бази амони-
јум-нитрата која садрже ^ 24,5 % 
(m/m) азота, нпр. ^ 18-18-18, 
18-9-9 и др. 

В В2 ^ 45 други нитрати ^ IO нема ограниче-
ња за УГМ 
вишак нитрата 
у односу на 
амонијумове 
соли прерачуна-

в а с е н а K N O J 

Сложена ђубрива на бази амони-
јум-нитрата која садрже ^ 15,75 % 
(ш/ш) азота, нпр. 15-15-15, 
11-11-16 ндр. 

Cl С 80 кречњак, доломит и 
калцијум-карбонат 
^ 20 

i 

УГМ ^ 0,4 
кречњак, доло-
мит и калцијум 
карбонат чисто-

ће ^ 90 

Ђубрива врсте КАН-а са највише 
28 % (m/m) азота 

С С2 ^ 45 амонијум-сулфат УГМ ^ 0,4 Смеше амонијум-нитрата и амо-
нијум-сулфата које садрже 
^ 15,75 % (m/m) азота из амони-
јум-нитрата 

СЗ Ђубрива групе В која не показују 
својство самораспадања 
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У групу В из става I. овог члана сврставају се несег-
регирајућа ђубрива која су оксидирајуће материје u пока-
зују својство самораспадања. 

У групу С из става I. овог члана сврставају се несег-
регирајућа ђубрива која се не сматрају оксидирајућим ма-
теријама и не показују својство самораспадања. 

Ђубрива која садрже више од 28% (m/m) азота морају 
да испуне и следеће захтеве; 

1) порозност (задржавање уља) ђубрива после два 
термичка циклуса у температурном интервалу од 25 0С до 
50 0С не сме да буде већа од 4% (m/m); 

2) рН раствора IO g ђубрива у 100 ml воде мора бити 
најмање 4,5 рН јединица; 

3) садржај хлора не сме бити већи од 0,02 % (m/m); 
4) садржај честица (грануле или приде) које пролазе 

кроз сито величине отвора I mm не сме бити већи од 5% 
m/m), a кроз сито величине отвора 0,5 mm не сме бити ве-

ћи од 3% (m/m); 
5) тешки метали се не смеју намерно додавати, a 

садржај бакра не сме бити већи од 0,001% (m/in). 
Ђубрива из става 5. овог члана могу се додатно про-

верити испитивањем отпорности према детонацији. От-
порност према детонацији испитује се на репрезентатив-
ном узорку ђубрива који се претходно пет пута подвргава 
термичком циклусу у температурном интервалу од 25 0С и 
50 0С. Раде се два испитивања. Отпорност према детона-
ција је задовољавајућа ако се у оба испитивања један или 
више оловних цилиндара сломи за мање од 5%. 

Члан 4. 
Ђубрива се складиште и њима се рукује у просторија-

ма које морају бити чисте и суве, са природном венти ла-
цијом и заштићене од пожара и у којима ђубриво не сме 
доћи у додир са атмосферилијама, топлотом и материјама 
са којима може бурно реаговати. 

Члан 5. 
I Ако количина ускладиштеног ђубрива износи преко 

50 t, технички подаци за избор локације и изградњу скла-
дишта за ђубрива групе A и В из члана 3. овог правилника 
су: 

1) ситуациони план терена на коме се гради или ре-
конструише складиште или силос; 

2) технички опис терена приказаног на ситуационом 
плану; 

3) технички опис складишта или силоса са описом на-
чина складиштен^ и руковања ђубривом; 

4) попис ђубрива која се складиште; 
5) план саобраћајног обезбеђења и план заштите од 

пожара. 
Највећа дозвољена количина ускладиштеног ђубрива 

групе A износи 5 000 t код произвођача ђубрива, a IO 000 t 
у осталим складиштима, ако је удаљеност складишта од 
других погона или осталих објеката мања од 500 m. 

Помоћни објекти за рад складишта не сматрају се ос-
талим објектима. 

Члан 6. 
Складиште за ђубрива се гради приземно, без подру-

ма и тавана, од негоривог материјала. 
Складиште не сме имати удубљења и отворе у којима 

би се ђубриво могло задржавати. 
Челичне, бетонске и алуминијумске конструкције за 

израду складишта морају бити заштићене од корозије. 
За изградњу конструкција складишта не смеју се 

употребљавати поцинковани челик, бакар, олово или 
цинк. 

Елементи грађевинских конструкција у складишту 
који су у сталном контакту са ђубривом не смеју бити од 
дрвета. Изузетно, дрво се може употребити за израду 
кровне конструкције складишта под условом да је зашти-
ћено од упијања амонијум-нитрата одговарајућом за-
штитном превлаком (нпр: натријум-силикат, поливинил-
хлорид или епокси-премази и ел.). 

Члан 7. 
Под складишта мора бити сув, тврд, негорив и гла-

дак тако да се може лако чистити. 
Под складишта може бити израђен од асфалта с мно-

го пунила (каменог агрегата, који не сме бити на бази кар-
боната). 

Под складишта не сме имати рупе или дренажне от-
воре у које би се у случају пожара могло излити истопље-
не ђубриво. 

Члан 8. 
Складиште се греје грејним телима с топлом водом. 
Инсталација за грејање у складишту мора бити тако 

постављена да ђубриво не долази у додир с њом. 

Члан 9. 
Максимално дозвољена температура ђубрива групе 

A у складишту је 50 0С (323 К), a за остале групе ђубрива 
70 ПС (343 К). 

Члан IO. 
Електрична инсталација у складишту ђубрива мора 

бити изведена на начин прописан за електричне инстала-
ције у влажним и сличним просторијама и не сме доћи у 
додир с ђубривом. 

У складишту за ђубрива групе A и В не смеју бити 
смештени главна склопка, разводни електрични уређаји и 
трансформатори, a светлосни извори морају бити без 
ужареног влакна, у кућишту од негоривог материјала и за-
штићени заштитним стаклом и заштитном мрежом. 

У складишту из става 2. овог члана дозвољена је 
употреба преносних батеријских и електричних светиљки 
с каблом ако је светлосни извор заштићен стакленим ок-
лопом и заштитном мрежом с изолованим проводницима 
са заједничким оплетом. 

Члан 11. 
Ђубрива се могу складиштити у силосима заштиће-

ним од корозије и у силосима од пластичних материјала. 
По правилу, ђубрива групе A и В се пуне у силосе пнеу-
матски. 

Силос мора бити тако направљен да се избегне про-
дор атмосферилија и загађивање другим материјама. 

У једном силосу може се складиштити највише 100 t 
ђубрива. 

Члан 12. 
Силос се поставља на бетонски темељ и мора имати 

одговарајуће прилазне путеве, са чврстом подлогом. 
Силос мора бити ограђен тако да се онемогући при-

ступ неовлашћеним лицима. 
Силос се подиже на растојању од запаљивих и конта-

минирајућих материја, које обезбеђује да не дође до 
пожара и експлозије. 

- Члан 13. 
Силос мора имати одговарајући вентил за спречава-

ње стварања вакуума при пражњењу силоса или цев за 
одушак кроз коју не могу да продру атмосферилије и дру-
ге материје. 

Члан 14. 
У једном силосу складишти се само једна врста ђуб-

рива. 
При свакој промени пуњења силос се мора детаљно 

очистити. 

Члан 15. 
Транспортне траке морају имати аутоматско исључи-

вање погона у случају преоптерећења. Шупље осовине и 
ваљци код транспортне опреме морају бити изведени тако 
да у њих не може ући ђубриво. 



Петак, 19. јул 1991. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 55 - Страна 833 

Делови опреме и уређаја који долазе у додир с ђубри-
вом не смеју бити од бакра, легура бакра, олова и цинка. 

Електромотори морају бити стабилни и заштићени 
од преоптерећења. 

Покретни делови транспортне опреме и уређаја ре-
довно се чисте и одржавају у исправном стању. 

Члан 16. 
Уља и масти на свим уређајима мењају се изван скла-

дишта или у празном и чистом складишту или силосу. За-
машћени деловл уређаја морају се добро очистити. 

Ђубриво не сме да дође у додир са уљима и мастима. 
Ако дође до разливања уља, рад се мора одмах обус-

тавити и уље очистити. 

Члан 17. 
Радови у вези са одржавањем складишта при којима 

се развија пламен или топлота (заваривање, резање, бру-
шење, лемљење и др.) изводе се у празном и чистом скла-
дишту и када су опрема и уређаји у њему очишћени. Изу-
зетно, ови радови се могу обављати и када је ђубриво у 
складишту, под условом да се предузму сигурносне и про-
тивпожарне мере неопходне при извођењу оваквих радо-
ва. 

Место на коме су извођени радови из става I. овог 
члана мора бити под стручном контролом још IO h после 
завршетка тих радова. 

Металне посуде, цеви, кућишта и други уређаји у 
складишту морају се детаљно очистити пре поправке при 
којој се развија пламен или топлота. 

Члан 18. 
Уређаји који долазе у додир с ђубривом морају бити 

чисти. За чишћење тих уређаја не сме се употребљавати 
материјал органског пореклу (нпр. пиљевина и сл.). 

Члан 19. 
На улазу у простор складишта или силоса поставља-

ју се натписи забране уласка ^запосленим лицима и зна-
кови забране пушења и употребе отвореног пламена. 

Члан 20. 
Транспортна и манипулативна возила која улазе у 

складиште ђубрива морају бити опремљена преносним 
апаратом за гашење пожара. Издувна цев на возилима мо-
ра имати хватач варница. 

У складишту је забрањено доливање мазива и горива 
у возила, као и пуњење и руковање акумулаторима. 

Члан 21. 
Слепљене или згрудвано ђубриво уситњава се меха-

ничким средствима. 
За уситњавање ђубрива не сме се употребити еколо-

зи вио средство. 

Члан 22. 
.Пролази и слободан простор у складишту ђубрива 

морају бити увек чисти и на њима се не сме ништа скла-
дишти^. 

Члан 23. 
Расуто ђубриво у складишту или око силоса мора се 

одмах очистити и то ђубриво се не сме враћати у складиш-
те или силос. Оштећене вреће и ђубриво које је остало у 
њима морају се одмах препаковатн и заменити. 

' Члан 24. 
Висина слога врећа у складишту ђубрива ограничена 

је карактеристикама слепљивања ђубрива и карактеристи-
кама расположиве механизације, a ширина слога врећа не 
сме бити већа од 6,2 т , Врх слога врећа мора бити удаљен 

најмање I m од таванице, кровне конструкције или свет-
лосних извора. Oko сваког слога мора постојати пролаз 
ширине најмање I m, односно толики да је могућ приступ 
возила за одвожење угрожених врећа у случају пожара или 
друге потребе. 

Ђубриво се троши или износи истим редом како је 
пристизало у складиште. 

Члан 25. 
Упаковано ђубриво се може стављати на палете, под 

условом да су оне исправне, чисте и незауљене. 
Празне дрвене палете морају се држати изван скла-

дишта. 

Члан 26. 
Ђубрива се, по правилу, складиште у посебним скла-

диштима. 
Ђубрива се могу складиштити у истом складишту у 

одвојеним слоговима само са материјама са којима не реа-
гују (нпр. амонијум-фосфат, РК-ђубрива, сирови фосфати, 
кречњак, доломит и др.). 

Ако се у истом складишту са ђубривом складишне 
материје које су гориве или реагују с ђубривима (нпр. па-
мук, све врсте текстила, влакна било које врсте, животињ-
ска и биљна уља и масти, рибље брашно, уљане погаче, 
брашно, сточна храна, пиљевина, блањевина, пестициди, 
хлорати, хипохлорити, киселине, цемент, креч, сода и ос-
тале алкалије, моторна горива и уља), те материје морају 
бити одвојене од ђубрива зидом отпорним према пожару 
2 h. 

Размак између материја из става 3. овог члана и зида 
отпорног према пожару износи најмање 2 ш. 

Ако зид отпоран према пожару не допире до врха 
складишта, висина ђубрива с једне стране зида и материје 
из става 3. овог члана с друге стране зида мора бити нај-
мање I m испод горње ивице зида. 

Материје из става 3. овог члана могу се држати у ис-
том складишту са ђубривима и без зида отпорног према 
пожару ако су удаљене од ђубрива више од ! О т и ограђе-
не сталном или покретном оградом. 

Члан 27. 
У истом складишту не смеју се складишти^ ђубрива 

и материје које могу изазвати експлозију (нпр. експлозиви, 
запаљиви тасови, незапаковане прашине или гранулати и 
др.). 

Члан 28. 
Ђубрива се могу складиштити и у расутом стању. 
Гомила ђубрива у расутом стању у складишту може 

се наслањати на највише три зида, a зидови морају бити 
израђени тако да издрже тај притисак. Између гомиле ђуб-
рива и четвртог зида мора постојати пролаз ширине нај-
мање 2 ш. ' 

Ђубрива у расутом стању могу се ек лади штити и у 
боксовима, који морају бити од негоривог материјала и 
који онемогућавају мешање ђубрива из различитих боксо-
ва. Ђубрива ускладиштена у боксовима морају бити видно 
обележена по врстама. 

Висина гомиле ђубрива у расутом стању зависи од 
начина утовара и истовара и ограничена је карактеристи-
кама слепљи вања ђубрива и карактеристикама рас-
пложиве механизације. Растојање између врха гомиле ђуб-
рива и таванице, кровне конструкције, светлосних извора 
или уграђених уређаја мора.износити најмање I ш. 

Члан 29. 
Ђубрива која садрже више од 28% (ш/ш) азота скла-

диште се само упакована. 

Члан 30. 
.Изузетно, ако се ђубрива привремено складиште на 

отвореном простору, мерама сигурности се спречава ме-
шање с другим материјама, a примењују се и друге мере 
безбедности прописане одредбама бвог правилника. 

Складишни простор се мора оградити. 
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Члан 31. 
Ђубрива морају на пратећој документацији и амба-

лажи имати ознаку групе којој припадају прописану овим 
правилником, као и назив овог правилника. 

Члан 32. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о техничким прописима за прераду амо-
нијум-нитрата, руковање и смештај амонијум-нитрата и 
његових смеша („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/61 и 
„Службени лист СФРЈ", бр. 13/66 и 27/68). 

Члан 33. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/1-149/63 
30. маја 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

559. 

На основу члана 56. став 4. Закона о рачуноводству 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 
61/90), Народна банка Југославије издаје 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
О ЦЕНАМА ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА НА ДАН 30. ЈУ-
НА 1991. ГОДИНЕ, ИЗРАЖЕНИМ У ДИНАРИМА, ПО 
ТЕКУЋЕМ КУРСУ, НА ОСНОВУ ПРОСЕКА ЊИХО-

ВИХ ЦЕНА НА ТРИ НАЈВЕЋЕ СВЕТСКЕ БЕРЗЕ 

Метал Финоћа 
Цена за I грам метала у 

динарима по текућем 
курсу 

I. Платина „Good London 
delivery" 284,1600 

2. Злато 277,1221 
3. Паладијум 73,0155 
4. Сребро 3,3527 

С бр. 2. Гувернер 
5. јула 1991. године ч Народне банке Југославије, 
Београд Душан Влатковић, с. р. 

560. 
На основу члана 39. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 

лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за пољопривреду објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ПРЕСТАЛЕ ДА ВАЖЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТРАШ-

ЊИ ПРОМЕТ 
Савезни секретаријат за пољопривреду утврдио је да су од I. јануара до 30. јуна 1991. године престале да важе 

дозволе за стављање у унутрашњи промет следећих средстава за заштиту биља: 

Ред. 
број Назив средства Назив произвођача 

Дозволу за стављање у 
промет издао Савезни 

комитет за пољопривреду 
решење број 

Број решења Савезног 
секретаријата за 

пољопривреду о престанку 
важења дозволе 

I 2 3 4 5 

1 AGRISAN-EC-80 Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

4351/2 од 12. септембра 
1985. године 

6/0-04-294/001 од 
10. маја 1991. године 

2 ALAZIN-WP Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

4253/1 од 2. јула 
1985. године 

6/0-04-296/001 од 
10. маја 1991. године 

3 ' ANIMERT V-101 Duphar В. V., Weesp, 
Холандија, кога у Југославен 
заступа Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

4045/2 од 10. јула 
1985. године 

6/0-04-011/002 од 
15. јануара 1991. године 

4 ATPROM WP-50 ДП ЗОРКА - ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

5110/2 од l i . септембра 
. 1985. године 

6/0-04-298/001 од 
10. маја 1991. године 

5. BACTOSPEINE-G Duphar B. V., Weesp, 
Холандија, кога у Југославен 
заступа СП 
АГРОВОЈВОДИНА, ДП 
КОМЕРЦСЕРВИС, Нови Сад 

5684/2 од 13. новембра 
1985. године 

6/0-04-278/001 од 
10. маја 1991. године 

6 BANVEL 4-S Предузеће ЗОРКА, хемијска 
индустрија, Суботица 

1590/1 од 8. марта 
1985. године 

6/0-04-285/001 од 
10. маја 1991. године 

7 BASFUNGIN BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа BASF Југославија д. о. 
о,, Београд 

3335/2 од 25. маја 
1985. године 

6/0-04-047/001 од 
17. јануара 1991. године 
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8 BROMULIN 
PRAH 

Ј. Olischlager B. V., Maastizisht, 
Холандија, кога у Југославији 
заступа ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

4176/2 од 12. јула 
1985. године 

6/0-04-280/001 од 
IO. маја 1991. године 

9 BUSAN EC-30 Buckman, Tennese, USA, кога у 
Југославији заступа ДП 
30РКА-3АШТИТA БИЉА, 
Шабац 

5286/2 од 4. новембра 
1985. године 

6/0-04-273/001 од 
IO. маја 1991. године 

IO CYBOLT 100-E ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, 
Шабац 

3420/2 од 21. маја . 
1985. године 

6/0-04-300/001 од 
IO. маја 1991. године 

U DEGESCH-vrećice Detia-Degesch, GmbH., 
Landenback, Немачка, кога у -
Југославији заступа СП 
АГРОВОЈВОДИНА, ДП 
КОМЕРЦСЕРВИС, Нови Сад 

6626/2 од 14. новембра 
1985. године 

6/0-04-278/001 од 
IO. маја 1991. године 

12 DETIA 
FOSFIN-pelete 

Dr Werner Frayberg, Wienheim, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

5823/2 од 25. октобра 
1985. године 

06-04-283/001 од 
IO. маја 1991. године 

13 DIPTER 20 PLUS DP CHROMOS-ZAŠTITA 
BILJA, Загреб 

4209/2 од 12. јула 
1985. године 

6/0-04-302/001 од 
IO. маја 1991. године 

14 EKALUX G-5 Sandoz AG., Басел, Швајцарска, 
кога у Југославији заступа РО 
ВЕЛЕБИТ - КЕМИЈА И 
СТРОЈЕВИ, Загреб 

722/2 од 19. фебруара 
1985. године 

6/0-04-122/002 од 
14. фебруара 1991. године 

15 FACIRON-mamak Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

5962/2 од 21. октобра 
1985. године 

6-0-04-293/001 од 
IO. маја 1991. године 

16 FENMEDIFAM Предузеће ЗОРКА, Хемијска 
индустрија, Суботица 

6624/2 од 20. децембра 
1985. године 

6/0-04-287/001 од 
IO. маја 1991. године 

17 FORAL-G ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, 
Шабац 

1519/1 од 6. марта 
1985. године 

6/0-04-299/001 од 
IO. маја 1991. године 

18 FUMIGAN Е-50 Хемијска индустрија ЖУПА, 
Крушевац 

4731/2 од 14. новембра 
1985. године 

6/0-04-301/001 од 
IO. маја 1991. године 

19 FYDUSITR)G Duphar В. V. Weesp, Холандија, 
кога у Југославији заступа 
Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

1738/1 од 14. марта 
1985. године 

6/0-04-010/002 од 
15. јула 1991. године 

20 GRASIPAN Sipcam S. р. A., Милано, 
Италија, кога у Југославији 
заступа АГРОТЕХНИКА -
ГРУДА, Љубљана 

1743/1 од 14. марта 
1985. године 

6/0-04-281/001 од 
IO. маја 1991. године 

21 MAGNETIC-6 ОХИС, Фабрика хемикалија 
БИЉАНА, Скопље 

1848/1 од 20. марта 
1985. године 

6/0-04-304/001 од 
IO. маја 1991. године 

22 MALEHID-30- Хемијска индустрија ЖУПА, 
Крушевац 

2308/2 од 14. маја 
1986. године 

6/0-04-332/002 од 
4. јуна 1991. године 

23 ОЛИВИН УЉЕ 
E-5 

ДП CHROMOS-ЗАШТИТА 
БИЉА, Загреб 

340/2 од IO. јула 
1985. године 

6/0-04-303/001 од 
IO. маја 1991. године 

24 PARATION 
20-PLIVA 

Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

758/2 од IO. априла 
1985. године 

6/0-04-289/001 од 
IO. маја 1991. године 

25 PINULIN-текући Товарна кемичних изделков 
ПИ НУС, Раче при Марибору 

1845/1 од 20. марта 
1985. године 

6/0-04-288/001 од 
IO. маја 1991. године 

26 PROM ETRI N T-40 Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

6364/2 од 4. новембра 
1985. године 

6/0-04-291/001 од 
IO. маја 1991. године 

27 RADOSAN l, 2 Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

7739/2 од 25. децембра 
1987. године 

6/0-04-156/001 од 
11. марта 1991. године 
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28 SOLVIREX-10 Sandoz AG., Басел, Швајцарска, 
кога у Југославији затупа РО 
ВЕЛЕБИТ-КЕМИЈА И 
СТРОЈЕВИ, Загреб 

1796/2 од 3. марта 
1986. године 

6/0-04-132/001 од 
14. фебруара 1991. године 

29 TOLUREKS 50-TS Хемијска индустрија ЖУПА, 
Крушевац 

329/2 од 16. јануара 
1986. године 

6/0-04-055/002 од 
18. јануара 1991. године 

30 TOMORIN Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

4980/2 од 11. септембра 
1985. године 

6/0-04-292/001 од 
IO. маја 1991. године 

31 ТО RAK ЕС-24 Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

5397/2 од 13. новембра 
1985. године 

6/0-04-290/001 од 
IO. маја 1991. године 

32 TOTRIL Rhone Poulenc Agrochemie, 
Lyon, Француска, кога у 
Југославији заступа ДП 
Chromos-Zaštita bilja", Загреб 

5306/4 од 19. септембра 
1985. године 

6/0-04-272/001 од 
IO. маја 1991. године 

33 ZLATICA P-I, 5 Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

4306/2 од l i . септембра 
1985. године 

6/0-04-295/001 од 
IO. маја 1991. године 

34 ZORASAN ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, 875/3 од 11. марта 6/0-04-157/001 од 
Шабац 1987. године l i . марта 1991. године 

Бр. 6/0-04-004/002 
I. јула 1991. године 
Београд Савезни секретар 

за пољопривреду, 
др Стево Мирјанић, с. р. 

561. 
На основу члана 39. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 

лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за пољопривреду објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ 

Савезни секретаријат за пољопривреду од 1. јануара до 30. јуна 1991. године издао је дозволе за стављање у 
унутрашњи промет следећих средстава за заштиту биља: 

Редни 
број Назив средства Назив произвођача Дозвола Савезног секретаријата за 

пољопривреду издата решењем број 

I 2 3 4 

I АО RO FOS-SUPER Хемијска индустрија РАДОЊА, Сисак 6/0-04-039/002 од 
11. марта 1991. године 

2 A LIЕITE Rhone Poulenc Agrochemicals, Lyon, Француска, 
кога у Југославији заступа ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

6/0-04-260/002 од 
8. маја 1991. године 

3 ALPH А-СОМ BI 
ЕС 

Sumitomo Chemical Со., Ltd., Осака, Јапан, кога у 
Југославији заступа Хемијска индустрија ЖУПА, 
Крушевац 

6/0-04-141/002 од 
l i . марта 1991. године 

4 APPLAUD 25-WP Nihon Nohyaky Со., Ltd. Токио, Јапан, кога у 
Југославији заступа Хемијска индустрија ЖУПА, 
Крушевац 

6/0-04-124/002 од 
l i . марта 1991. године 

5 ATEMI Sandoz AGRO Ltd., Basel, Швајцарска, кога у 
Југославији заступа РО ВЕЛЕБИТ-КЕМИЈА И 
СТРОЈЕВИ, Загреб 

6/0-04-013/002 од 
l i . марта 1991. године 

6 BASTA-15 Hoechst AG, Frankfurt/M, Немачка, кога у 
Југославији заступа РО ЈУГОХЕМИЈА, Београд 

6/0-04-080/002 од 
l i . марта 1991. године 

7 BAYTAN FS-150 Вауег АО., Леверкусен/М, Немачка, кога у 
Југославен заступа Вауег-Рћагша Југославија, 
Љубљана 

6/0-04-070/002 од 
l i . марта 1991. године 
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8 БЕЛО УЉЕ ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, Шабац 6/0-04-337/002 од 
17. јуна 1991. године 

9 ВЕТА-ВAYTHRO- Вауег AG., Леверкусен/М, Немачка кога у 
ID ЕС-025 Југославији заступа Вауег-Рћагша Југославија, 

Љубљана 

6/0-04-072/002 од 
l i . марта 1991. године 

IO BIOBIT-WP Novo Nordisk A/S, Novo Al!e, Данска, кога у 
Југославији заступа Хемијска, прехрамбена и 
фармацеутска индустрија САПОНИА, Осијек 

6/0-04-074/002 од 
l i . марта 1991. године 

li БОРДОВСКА 
ЧОРБА-ФЛ 

ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, Шабац 6/0-04-106/002 од 
l i . марта 1991. године 

12 С-МН Јапан Hydrazin Сошрапу, Токио, Јапан, кога у 
Југославији заступа ДП CHROMOS - ЗАШТИТА 
БИЉА, Загреб 

6/0-04-222/004 од. 
25. априла 1991. године 

13 CHROMOREL Р-2 ДП CHROMOS-ЗАШТИТА БИЉА, Загреб 6/0-04-081/002 од 
l i . марта 1991. године 

14 CIATRAL SCI-MC Хемијска индустрија РАДОЊА, Сисак 6/0-04-159/001 од 
l i . марта 1991. године 

15 CIATRAL 
SCZ-MC 

Хемијска индустрија РАДОЊА, Сисак 6/0-04-158/001 од 
l i . марта 1991. године 

16 CUPROXAT Agrolinz Ag., Linz, Аустрија, кога у Југославији 
заступа Товарна душика, Руше 

6/0-04-151/002 од 
l i . марта 1991. године 

17 DIAZINON Ветеринарски завод СУБОТИЦА, Суботица 6/0-04-130/002 од 
22. фебруара 1991. године 

18 DIKOFOL 20-EC Предузеће ЗОРКА, хемијска индустрија, Суботица 6/0-04-237/002 од 
17. априла 1991. године 

19 ЕТНОREM Товарна кемичних изделков ПИ НУС, Раче при 
Марибору 

6/0-04-100/002 од 
l i . марта 1991. године 

20 EXTRAVON(R) Ciba-Geigy, Basel, Швајцарска, кога у Југославији 
заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-090/002 од 
l i . марта 1991. године 

21 FLORO VIN 
COMBI штапићи 

Wacker Chenic GmbH., Минхен, Немачка, кога у 
Југославији заступа Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка индустрија ПЛИВА, 
Загреб 

6/0-04^042/002 од 
l i . марта 1991. године 

22 FOLICUR EC-250 Вауег AG., Леверкусен/М, Немачка, кога у 
Југославији заступа Вауег-Рћагта Југославија, 
Љубљана 

6/0-04-014/002 од 
l i . марта 1991. године 

23 FOLICUR-BT Вауег AG., Леверкусен/М, Немачка, кога у 
Југославији заступа Вауег-Рћагша Југославија, 
Љубљана 

6/0-04-045/002 од 
l i . марта 1991. године 

24 FOLICUR-PLUS Вауег AG, Леверкусен/М, Немачка, кога у 
Југославији заступа Вауег-Рћагша Југославија, 
Љубљана 

6/0-04-044/02 од 
l i . марта 1991. године 

25 FORAY-FC Novo Nordisk A/S, Novo Al!e, Данска, кога у 
Југославији заступа Хемијска, прехрамбена и 
фармацеутска индустрија САПОНИА, Осијек 

6/0-04-073/002 од 
l i . марта 1991. године 

26 FU RADAN 350-F FMC Corporation Agricultural Department, 
Philadelphia, USA, кога у Југославији заступа 
Предузеће АГРОСЛАВОНИЈА, Осијек 

6/0-04-015/002 од 
18. јануара 1991. године 

27 KELTHANE-E Rohm and Haos Italia S.r.h., Милано, кога у 
Југославији заступа COMMERCE - Љубљана 

6/0-04-069/002 од 
25. јануара 1991. године 

28 KENYATOY 
VERDE 

COPYR, S.p.A, Compagnia del Piretro, Cormona 
(Mi), Италија, кога у Југославији заступа 
UNICHEM, меднародно подјете за производњу 
кемичних изделков, Љубљана 

6/0-04-068/004 од 
26. јуна 1991. године 
Привремена дозвола 

29 KOLOSUL-SUPERДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, Шабац 6/0-04-104/002 од 
l i . марта 1991. године 

30 MCF 20-WSC Ветеринарски завод СУБОТИЦА, Суботица 6/0-04-131/002 од 
22. фебруара 1991. године 

V 
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31 METILBROMID Хемијска индустрија РАДОЊА, Сисак 6/0-04-057/003 од 
20. јуна 1991. године 

32 NOMOLT Shell International Petroleum Сотрапу, Лондон, 
Енглеска, кога у Југославији заступа Хемијска 
индустрија ЖУПА, Крушевац 

6/0-04-043/002 од 
16. априла 1991. године 

33 NOVO DO R-FC Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Данска, кога у 
Југославији заступа Хемијска, прехрамбена и 
фармацеутска индустрија САПОНИА, Осијек 

6/0-04-075/002 од 
11. марта 1991. године 

34 PEPELIN Металуршко-кемична индустрија ЦИНКАРНА, 
Цеље 

6/0-04-052/003 од 
20. фебруара 1991. године 

35 PIRIGAL Предузеће ГАЛЕНИКА, Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

6/0-04-095/003 од 
18. фебруара 1991. године 

36 POSSE 40-ST FMC Corporation Agricultural Department, 
Philadelphia, USA, кога у Југославији заступа 
Хемијска индустрија ЖУПА, Крушевац 

6/0-04-018/002 од 
23. јануара 1991. године 

37 PROMET^ 400 CS Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарска, кога у 
Југославији заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-009/002 од 
11. марта 1991. године 

38 PROM ЕТR) 

500-EW 
Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарска, кога у 
Југославији заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-137/002 од 
11. марта 1991. године 

39 PUNCH 10-EC Du Pont Conoco Technologies (France) S.A., Paris, 
кога у Југославен заступа СП АГРОВОЈВОДИНА, 
ДП КОМЕРЦСЕРВИС, Нови Сад 

6/0-04-111/002 од 
11. марта 1991. године 

40 RELDAN SUPER Dow-Elanco GmbH., Беч, Аустрија, кога у 
Југославији заступа ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

6/0-04-105/002 од 
11. марта 1991. године 

41 RIDOMIL(R) 

BAKAR 45-WP 
Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарска, кога у 
Југославен заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-089/002 од 
11. марта 1991. године 

42 SIMAZIN-500 ДП ЗОРК А-3 ШТИТA БИЉА, Шабац 6/0-04-232/002 од 
16. априла 1991. године 

43 SOBROM-98 ДП CHROMOS-ЗАШТИТА БИЉА, Загреб 6/0-04-115/002 од 
28. марта 1991. године 

44 SPLENDOR ICI-Agrochemicals, Fernhurst, Енглеска, кога у 
Југославији заступа !CI - Југослав ија д.о.о., 
Београд 

6/0-04-134/002 од 
11. марта 1991. године и 
6/0-04-134/002 од 

15. маја 1991. године 

45 STARANE-M Dow-Elanco GmbH., Беч, Аустрија, кога у 
Југославији заступа ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

6/0-04-108/002 од 
11. марта 1991. године 

46 STOMPROAT 
420-ESC 

ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, Шабац 6/0-04-160/001 од 
11. марта 1991. године 

47 SULFOPIN-80 Товарна кемичних изделков ПИ НУС, Раче при 
Марибору v 

6/0-04-054/003 од 
28. јуна 1991. године 

48 SUMPOR PRAH Хемијска индустрија РАДОЊА, Сисак 6/0-04-051/003 од 
22. фебруара 1991. године 

49 SUTREF-48 Ветеринарски завод СУБОТИЦА, Суботица 6/0-04-132/002 од 
22. фебруара 1991. године 

50 SYSTHANE 
6-FLO 

Rohm and Haas Italia S.M., Милано, кога у 
Југославији заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-082/002 од 
11. марта 1991. године 

51 TARGA-SUPER Nissan Chemicals Industries, Ltd., Токио, Јапан, кога 
у Југославији заступа Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

6/0-04-096/002 од 
11. марта 1991. године 

52 TELL(R) 75-WG Ciba-Geigy AG., Басел, Швајцарска, кога у 
Југославији заступа COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-008/002 од 
11. марта 1991. године 

53 TREBON I O-F Mitsui Taatsu Chemicals, Inc., Токио, Јапан, кога у 
Југославији заступа ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

6/0-04-107/002 од 
11. марта 1991. године 
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54 TRISTAR Agrolinz Agrohemikalien GmbH., Linz, Аустрија, 
кога у Југославији заступа Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

6/0-04-161/001 од 
11. марта 1991. године 

55 VITAVAX 200-FF Uniroyol Chemical Сошрапу Inc., Middlebury, 
Connecticut, USA, кога у Југославији заступа 
АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, Љубљана 

6/0-04-048/002 од 
19. марта 1991. године 

56 ZORON ЕС-20 Предузеће ЗОРКА, Хемијска индустрија, Суботица 6/0-04-143/002 од 
16. априла 1991. године 

Бр. 6/0-04-001/003 
I. јула 1991. године 
Београд Савезни секретар 

за пољопривреду, 
др Стево Мирјанић, с. р. 

562. 
На основу члана 39. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 

лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за пољопривреду објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ПРОДУЖЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТРАШЊИ 

ПРОМЕТ 
Савезни секретаријат за пољопривреду од I. јануара до 30. јуна 1991.- године издао је решење о продужењу 

важења дозволе за стављање у унутрашњи промет следећих средстава за заштиту биља: 

Ред. 
број Назив средства Назив произвођача 

Број решења бившег 
Савезног комитета за 

пољопривреду о престанку 
важења дозволе 

Број решења Савезног 
секретаријата за 

пољопривреду о продужењу 
важења дозволе 

I 2 3 4 5 

I AFALON-течни Hoechst AG., Франкфурт/М. 
Немачка, кога у Југославен 
заступа РО ЈУГОХЕМИЈА, 
Београд 

1771/1 од 28. фебруара 
1991. године 

6/0-04-194/002 од 
28. марта 1991. године 

2 ANTRACOL-BT Вауег AG., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа Вауег-Рћагша 
Југославија, Љубљана 

5983/2 од 25. августа 
1986. године 

6/0-04-338/002 од 
17. јуна 1991. године 

3 ATPROM-500 ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, 
Шабац 

1503/1 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-234/002 од 
16. априла 1991. године 

4 ATRAZIN-500 ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА, 1482/1 од 18. фебруара 
Шабац 1986. године 

6/0-04-233/002 од 
16. априла 1991. године 

5 - BACTOSPEIN-WP Duphar B.V., Weesp, Холандија, 
кога у Југославији заступа СП 
АГРОВОЈВОДИНА, ДП 
КОМЕРЦСЕРВИС, Нови Сад 

5683/2 од 25. октобра 
1985. године 

6/0-04-145/002 од 
27. марта 1991. године 

6 BANVEL-480 Предузеће ЗОРКА, Хемијска 
индустрија, Суботица 

1589/1 од 8. марта 
1985. године 

6/0-04-286/003 од 
3. јуна 1991. године 

7 BANVEL M-OHIS ОХИС, Фабрика хемикалија 
БИЉАНА, Скопље 

6928/2 од 20. децембра 
1985. године 

6/0-04-339/002 од 
20. јуна 1991. године 

8 BASAGRAN BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа BASF-Југославија 
д.о.о., Београд 

2313/2 од 18. априла 
1986. године 

6/0-04-334/002 од 
10. јуна 1991. године 

9 BAYCOR WP-25 Вауег AG., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа Вауег-Рћатпа 
Југославија, Љубљана 

700/2 од 24. марта 
1986. године 

6/0-04-226/002 од 
11. априла 1991. године 

IO BAYCOR EС-З00 Вауег АО., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославен 
заступа Вауег-Рћагша 
Југославија, Љубљана 

2180/2 од 24. марта 
1986. године 

6/0-04-227/002 од 
11. априла 1991. године 
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BAYFIDAM 
ЕС-250 

Вауег AG., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославен 
заступа Вауег-Рћагша 
Jyi ославија, Љубљана 

1704/1 од 26. фебруара 
1986. године 

6/0-04-225/002 од 
11. априла 1991. године 

12 BAYLETON 
WP-25 

Вауег AG., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа Вауег-Рћагша 
Југославија, Љубљана 

4221/1 од 28. јуна 
1985. године 

6/0-04-277/003 од 
17. јуна 1991. године 

13 BIFENIX-N Rhone Pou!ine Agrochemie, 
Lyon, Француска, кога у 
Југославији заступа 
Фармацеутска, хемијска, 
прехрамбена и козметичка 
индустрија ПЛИВА, Загреб 

1768/1 од 28. фебруара 
1986. године 

6/0-04-147/002 од 
28. марта 1991. године 

14 CHROMOREL-D ДП CHROMOS-ЗАШТИТА 
БИЉА, Загреб 

6766/1 од 12. новембра 
1986. године 

6/0-04-209/002 од 
3. априла 1991. године 

15 CINKFOSFID-
-PRAH 

Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

4913/2 од 11. новембра 
1985. године 

6/0-04-144/002 од 
28. марта 1991. године 

16 DANITOL 10-EC Sumitomo Chemical Сошрапу, 
Ltd., Осака, Јапан, кога у 
Југославији заступа Хемијска 
индустрија ЖУПА, Крушевац 

1499/1 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-208/002 од 
4. априла 1991. године 

17 DECIS EC-2,5 ОХИС, Фабрика хемикалија 
БИЉАНА, Скопље 

3507/3 од 26. јуна 
1986. године 

6/0-04-155/004 од 
10. јуна 1991. године 

18 DEVRINOL 
50-WP 

ICI-Agreochemicals, Fernhurst, 
Енглеска, кога у Југославији 
заступа ОХИС, Фабрика 
хемикалија БИЉАНА, Скопље 

6957/2 од 20. децембра 
1985. године 

6/0-04-275/003 од 
18. јуна 1991. године 

19 ETIOL SPECIJAL Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

723/2 од 21. маја 
1985. године 

6/0-04-284/002 од 
14. маја 1991. године 

20 FURALIN 5-G ДП Chromos-Заштита биља, 
Загреб 

898/2 од 4. фебруара 
1986. године 

6/0-04-210/002 од 
3. априла 1991. године 

21 GALOPROP-57 Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

4562/2 од 18. јула 
1986. године 

6/0-04-258/002 од 
8. маја 1991. године 

22 GOLTIX Вауег AG., Леверкусен/М, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа Вауег-Рћагша 
Југославија, д.о.о., Љубљана 

1724/1 од 26. фебруара 
1986. године 

6/0-04-312/003 од 
3. јуна 1991. године 

23 HALTOX Detia-Degesch GmbH., 
Landenback, Немачка, кога у 
Југославији заступа СП 
АГРОВОЈВОДИНА, ДП 
КОМЕРЦСЕРВИС, Нови Сад 

5384/1 од 11. септембра 
1985. године 

6/0-04-148/002 од 
28. марта 1991. године 

24 HOSTAQUICK 
EC-50 

Hoechst AG., Франкфурт/М, 
Немачка, кога у Југославији 
заступа РО за спољну и 
унутрашњу трговину 
ЈУГОХЕМИЈА, Београд 

3954/2 од IO. јуна 
1986. године 

6/0-04-326/002 од 
3. јуна 1991. године 

25 KAPTAN 4-F ОХИС, Фабрика хемикалија 
БИЉАНА, Скопље 

701/3 од 26. фебруара 
1986. године 

6/0-04-248/002 од 
24. априла 1991. године 

26 KAFTAN SP-4 ОХИС, Фабрика хемикалија 
БИЉАНА, Скопље 

210/3 од 28. фебруара 
1986. године 

6/0-04-247/002 од 
24. априла 1991. године 

27 KASIM-G Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

1722/1 од 28. фебруара 
1986. године 

6/0-04-257/002 од 
8. маја 1991. године 

28 KLERAT ICI-Agrochemicals, Fernhurst, 
Енглеска, кога у Југославији 
заступа ОХИС, Фабрика 
хемикалија БИЉАНА, Скопље 

1502/1 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-345/002 од 
26. јуна 1991. године 
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29 LASSO-EC Monsanto Europe S.A,, Брисел, 
Белгија, кога у Југославији 
заступа Предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНИЈА, Осијек 

2916/2 од 18. априла 
1986. године 

6/0-04-342/002 од 
26. јуна 1991. године 

30 LASSO/ATRA-
ZIN-KS 

Monsanto Europe S.A., Брисел, 
Белгија, кога у Југославији 
заступа Предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНИЈА, Осијек 

2285/2 од 8. маја 
1986. године 

6/0-04-343/002 од 
26. јуна 1991. године 

31 LASSO 
COMBI-текући 

Monsanto Europe S.A., Брисел, 
Белгија, кога у Југославији 
заступа Предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНША, Осијек 

2278/2 од 18. априла 
1986. године 

6/0-04-341/002 од 
26. јуна 1991. године 

32 METHYLBROMI- Bromine Companuds Ltd. 
DE Bear-Sheva, Israel, кога у 

Југославијн заступа РО за 
спољну и унутрашњу трговину 
ЈУГОХЕМИЈА, Београд 

5363/2 од 12. септембра 
1985. године 

6/0-04-282/003 од 
3. јуна 1991. године 

33 METIL-
BROMID-R 

Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

7657/2 од 30. децембра 
1985. године 

6/0-04-058/004 од 
20. јуна 1991. године 

34 МОС АР I O-G Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

845/3 од 2. августа 
1985. године 

6/0-04-297/003 од 
3. јуна 1991. године 

35 MONOSAN 
HERBI SPECIAL 

Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

8621/2 од 12. јануара 
1986. године 

6/0-04-256/002 од 
8. маја 1991. године 

36 MONOTREL-DP Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

6940/2 од 19. децембра 
1985. године 

6/0-04-065/002 од 
18. јануара 1991. године 

37 MONOTREL-M Предузеће ГАЛЕНИКА, 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија, Земун 

7048/2 од 19. децембра 
1985. године 

6/0-04-066/002 од 
18. јануара 1991. године 

38. NIMROD ICA-Agrochemicals, Fernhurst, 
Енглеска, кога у Југославен 
заступа ОХИС, Фабрика 
хемикалија БИЉАНА, Скопље 

2950/2 од 29. маја 
1985. године 

6/0-04-276/003 од 
3. јуна 1991. године 

39 NUVAN(R) 50-EC Ciba-Geigy AG., Basel, 
Швајцарска, кога у Југославији 
заступа COMMERCE Љубл^ана 

2575/2 од 20. маја 
1986. године 

6/0-04-223/002 од 
8. априла 1991. године 

40 POLVRAM 
COMBI 

BASF AG., Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у Југославен 
заступа BASF-Југославија 
д.о.о., Београд 

4445/2 од 18. јула 
1986. године 

6/0-04-335/002 од 
IO. јуна 1991. године 

41 PRIMEXTRA ^ 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, 
Швајцарска, кога у Југославији 
заступа COMMERCE, 
Љубљана 

1784/1 од 28. фебруара 
1986. године 

6/0-04-453/02 од 
3. јануара 1991. г о д а т 

42 POSSE ST-25 FMC Corporation, Philadelphia, 
USA, кога у Југославен 
заступа Предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНИЈА, Осијек 

1483/1 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-196/002 од 
28. марта 1991. године 

43 RADOICA FTAN 
SC-48 TS 

Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

980/2 од 26. фебруара 
1986. године 

6/0-04-094/002 од 
28. јуна 1991. године 

44 RADOTIRAM-TS Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

6761/11 од l!, новембра 
1985. године 

6/0-04-077/002 од 
25. јануара 1991. године 

45 RONILAN BASF AG., Ludwsgshafеи/Rh,. 
Немачка, кога у Југославен 
заступа BASF-Југославнја 
д.о.с., Београд 

976/2 од 18. априла 
1986. године 

6/0-04-336/002 од 
10. јуна 1991. године 
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46 ROUNDUP Monsanto Europe S.A. Brisel, 
Белгија, кога у Југославији 
заступа Предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНИЈА, Осијек 

8975/1 од 24. децембра 
1986. године 

6/0-04-340/002 од 
27. јуна 1991. године 

47 SUMICIDIN 
20-ЕС 

Sumitomo Chemical Сотрапу 
Ltd., Осака, Јапан, кога у 
Југославији заступа Хемијска 
индустрија ЖУПА, Крушевац 

1203/3 од 18. фебруара 
1986. године 

6/0-04-207/002 од 
4. априла 1991. године 

48 TRINULAN Dow-Elanco Pf., Беч, Аустрија, 
кога у Југославији заступа 
Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

7514/2 од 26. децембра 
1985. године 

6/0-04-239/002 од 
18. априла 1991. године 

49 VO L ATO N IZI RA-
NO GNOJIVO 
15:15:15 ca 1% 
фората 

ИНА - Петрохемија, Кутина 6218/2 од 6. децембра 
1985. године 

6/0-04-126/001 од 
20. фебруара 1991. г. 

50 ZLATICA-OFU-
NAK-P 

Хемијска индустрија РАДОЊА, 
Сисак 

1854/2 од l i . марта 
1986. године 

6/0-04-344/002 од 
26. јуна 1991. године 

Бр. 6/0-04-002/002 
I . јула 1991. године 
Београд 

Савезни секретар 
за пољопривреду, 

др Стево Мирјанић, с. р. 

563. 
На основу члана 37. Закона о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају целу земљу („Службени 

лист СФРЈ", бр. 74/89), савезни секретар за пољопривреду објављује 

С П И С А К 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА КОЈА СУ ИЗМЕЊЕНЕ И ДОПУЊЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У УНУТ-

РАШЊИ ПРОМЕТ 
Савезни секретаријат за пољопривреду извршио је од I. јануара до 30. јуна 1991. године измене и допуне у сле-

дећим дозволама: 

Ред. 
број Назив средства Назив произвођача 

Дозволу за стављање у Дозвола за стављање Измену и допуну у 
промет издао Савезни у промет објављена дозволи извршио 

комитет, односно у „Службеном листу Савезни секретаријат за Измена и допуна 
Савезни секретаријат за СФРЈ", редни број пољопривреду решењем у дозволи 
полгопривреду решењем списка број 

број 

I 2 3 4 5 6 7 

I ACTELLIC - 50 ICI-Agrochemicals, 
Feruhurst, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија, д.о.о., 
Београд 

4954/2 од 25. 
децембра 

1989. године 

9/90-1 6/0-04-308/002 од 
15. маја 1991. г. 

Измена 
заступника 

2 BAKARNI 
DITHANE 

Rohm and Haas Italia Sri, 
Milano, кога у 
Југославији заступа 
COMMERCE, Љубљана 

6/0-04-202/003 од 
24. августа 1990. 

године 

15/91-6 6/04-154/001 од 
11. марта 1991. г. 

Проширење 
употребе 

3 BASAGRAN- BASF AG., 6/0-04-^15/002 од 15/91-4 6/0-031/002 од Измена 
-DP Ludwigshafen/Rh, 30. октобра 1990. 17. јануара 1991. г. заступника 

Немачка, кога у године 
Југославији заступа 
BASF-Југославија, д.о.о., 
Београд 

4 BASАМ ID BASFAG., 3449/2 од 21. маја 40/86-14 6/0-04-027/002 од Измена 
GRANULAT Ludwigshafen/Rh, 1987. године 1 7. јануара 1991. г. заступника 

Немачка кога у 
Југославији заступа 
BASF—Југославија д.о.с., 
Београд 
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BASAPON BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

975/2 од 19. 
фебруара 

1986. године 

40/86-13 6/0-04-030/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 

BAVISTIN BASF AG., 4921/2 од 21. 
Ludwigshafen/Rh, децембра 
Немачка, кога у 1989. године 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

9/90-7 6/0-04-024/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 

БИЈЕЛО УЉЕ Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

1073/1 од 2. 
фебруара 

1988. године 

56/88-4 6/0-04-099/002 од Проширење 
11. марта 1991. г, употребе 

8 BLAZER Z-S BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

6/0-04-199/004 од 
22. октобра 1990. 

године 

15/91-7 6/0-028/002 од Измена 
17. јануара 1991. г, заступника 

9 BUTISAN-S BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија Д.О.О., 
Београд 

289/2 од 16. 
фебруара 

1988. године 

56/88-5 6/0-04-032/002 од 
17. јануара 1991. г. 

Измена 
заступника 

IO CALIXIN BASF AG„ 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија Д.О.О., 
Београд 

678/2 од 16. 
фебруара 

1989. године 
54/89-10 6/0-04-041/002 од 

17. јануара 1991. г. 
Измена 

заступника 

li CASORON-G Duphar B.V., Weesp, 
Холандија, кога у 
Југославији заступа 
Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

1408/5 од 12. 
октобра 

1987. године 

9/88-8 6/0-04-003/002 од 
15. јануара 1991. г. 

Измена 
заступника 

12 CASORON-
-GSR 

Duphar B.V., Weesp, 
Холандија, кога у 
Југославији заступа 
Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛА?КО, Београд 

6/0-04-401/002 од 
12. октобра 1990. 

године 

15/91-13 6/0-04-002/002 од Измена 
15. јануара 1991. г. заступника 

13 CHAMPION Agtral Chemical Products, 
Houstan, USA, кога у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

1189/1 од 13. 
фебруара 

1989. године 

54/89-3 6/0-04-088/002 од Проширење 
l i . марта 1991. г. употребе 

14 CLAP Agro!inz АО., Linz, 
Аустрија, кога у 
Југославен заступа ДП 
ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

1740/1 од 12. 
марта 

1987. године 

53/87-10 6/0-04-244/002 од Измена 
23. априла 1991. г. заступника 

15 CIDOKOR Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

4153/2 од 29. јула 
1987. године 

9/88-9 6/0-04-091/002 од Проширене 
l i . марта 1991. г. употребе 

16 CITOWETT BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.е.о., 
Београд 

1829/2 од IO. 
марта 

1986. године 

40/86-23 6/0-04-022/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 
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17 COMMAND РМС Corporation, 6/0-04-003/002 од 54/90--12 6/0-04-097/002 од Проширење 
4-ЕС Philadelphia, USA, кога у 8. фебруара 1990. l i . марта 1991. г. употребе 

Југославији заступа године 
Предузеће за унутрашњу 
и спољну трговину 
АГРОСЛ АНОМИЈА, 
Осијек 

18 CORBEL BASF АО., 729/2 од 26. 40/86--13 6/0-04-040/002 од Измена 
Ludwigshafen/Rh5 фебруара 17. јануара 1991. г. заступника 
Немачка, кога у 1986. године 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.а,о., 
Београд 

19 CULTAR ICI-Јушелавија, 1176/1 од 13. 54/89--12 6/0-04-101/002 од Проширење 
Fernhurst, Енглеска, кога фебруара 11. марта 1991. г. употребе и 
у Југославен заступа 1989. године 6/0-04-101/004 од измена 
ICI-Југославија, д.о.с., 15. маја 1991. г. заступника 
Београд 

20 DIMILIN Duphar B.V. Weesp9 2214/2 од 18. 40/86-32 6/0-04-060/002 од Измена 
WP-10 Холандија, кога у априла 15. јануара 1991. г, заступника 

Југославији заступа 1986. године 
Предузеће за трговину, ч 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

21 D1MILIN Duphar B„V.Weesp, 6/0-04-400/002 од 15/91--22 6/0-04-007/002 од Измена 
WP-25 Холандија, кога у 19. октобра 1990. 15. јануара 1991. г. заступника 

Југославији заступа године 
Предузеће за трговину, 
поседовање и заступање 
ЛА?КО, Београд 

22 Du-Dim SC-48 Duphar B.V.Weesp, 1171/1 од 13. 54/89--15 6/0-04-005/002 од Измена 
Холандија, кога у фебруара 15. јануара 1991. г. заступника 
Југославији заступа 1989. године 
Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

23 EUPAREN Вауег AG., Leverkusen, 
Немачка, кога у 
Југославен заступа 
Вауег-Рћагта Југославија 
д.е.о., Љубљана 

2485/2 од 20. 
априла 

1988. године 

56/88-14 6/0-04-067/002 од Проширење 
11. марта 1991. г, употребе 

24 FERRAX ICI-Agrochemicals, 
Fernhurs, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија д.е.о., 
Београд 

535/2 од 13. 
фебруара 

1989. године 

54/89-21 6/0-04-203/002 од 
29. марта 1991. г. 

Измена 
заступника 

25 FLEX ICI-Agrochemicals, 
Fernhurst, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија д.о.о. 
Београд 

1658/1 од l i . 
марта 

1987. године 

53/87-16 6/0-04-310/002 од 
15. маја 1991. г. 

Измена 
заступника 

26 FOCUS BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославен заступа 
BASF-Југославија д.о.с., 
Београд 

6/0-04-242/002 од 
19. априла 1990. 

године 

54/90-16 6/0-04-020/002 од 
17. јануара 1991. г. 

Измена 
заступника 

27 FUStLADE 
SUPER 

ICI-Agrochemicals, 
Ferohurst, Енглеска, кога 
у Југославен заступа 
ICI-Југославија д.о.о., 
Београд 

1770/1 од 28. 
фабруара 

1986. године 

40/86-22 6/0-04-309/002 од 
15. маја 1991. г. 

Измена 
заступника 

28 GRAMOKONE ICI-Agrochemicals, 
Fernhurst, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија Д.О.О. , 
Београд 

4205/1 од 15. 
новембра 

1989. године 

9/90-27 6/0-04-306/002 од 
15. маја 1991. г, 

Измена 
заступника 
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29 GRANSTAR Du Pont Conoco 6/0-04-194/004 од 54/90-19 6/0-04-110/002 од Проширење 
75-DF Technologies S.A., Париз, 17. априла 1990. 11. марта 1991. г. употребе 

Француска, кога у године 
Југославији заступа СП 
АГРОВОЈВОДИНА, ДП 
КОМЕРЦСЕРВИС, Нови 
Сад 

30 KARATE ICI-Agrochemicals, 1965/2 од 20. 
2,5-ЕС Fernhurst, Енглеска, кога априла 

у Југославен заступа 1989. године 
ICI-Југославија д.о.о., 
Београд 

54/89-26 6/0-04-201/002 од Измена 
29. марта 1991. г. заступника 

31 KONKER BASFAG., 1340/1 од 15. 56/88-20 6/0-04-026/002 од Измена 
Ludwigshafen/Rh, фебруара 17. јануара 1991. г. заступника 
Немачка, кога у 1988. године 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

32 KUMULAN BASFAG., 3090/2 од 6. маја 53/87-21 6/0-04-036/002 од Измена 
Ludvvigshafen/Rh, 1987. године 17. јануара 1991. г заступника 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

33 LADDOK BASF AG., 6022/2 од I. 6/89-26 6/0-04-033/002 од Измена 
Ludwigshafen/Rh, новембра 17. јануара 1991. г заступника 
Немачка, кога у 1988. године 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

34 MESUROL Вауег EG., Levercusen, 2486/2 од 21. 56/88-27 ' 6/04-071/002 од Проширење 
WP-50 Немачка, кога у априла l i . марта 1991. г. употребе 

Југославен заступа 1988. године 
Вауег-Рћагша Југославија 
д.о.о., Љубљана 

35 MITAC-20 Schering AG., Берлин, 6468/3 од 21. 6/89-30 6/0-04-238/002 од Измена 
Немачка, кога у децембра 15. априла 1991. г. назива 
Југославији заступа 1988. године произвођача 
АГРОТЕХНИКА 
ГРУДА, Љубљана 

36 OFF-SHOOT-T Seppic, Париз, 
Француска, кога у 
Југославији заступа 
Предузеће за спољну и 
унутрашњу трговину 
ХЕМПРО, Београд 

1389/3 од 22. 53/87-57 6/0-04-315/002 од Измена 
априла 23. маја 1991. г. назива 

1987. године произвођача 

37 OFUNACK 
40-ЕС 

Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

1744/2 од 5. 
децембра 

1986. године 

4/87-35 6/0-04-050/002 од Проширење 
l i . марта 1991. г. употребе 

38 ОМ ITE 30-WP Uniroyal Chemical 
Сошрапу Ltd., Eveshem, 
Енглеска, кога у 
Југославији заступа 
Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

6/0-04-081/001 од 
6. фебруара 1990. 

године 

54/90-28 6/0-04-318/002 од Измена 
23. маја 1991. г кооперанта 

39 PALLINAL BASF AG., 3091/2 од 6. маја 53/87-29 6/0-04-023/002 од Измена 
Ludwigshafen/Rh, 1987. године 17. јануара 1991. г. заступника 
Немачка, кога у 
Југославен заступа 
BASF-Југославија д.о.с., 
Београд 

40 PALLITOP BASF AG., 1320/1 од 12. 56/88-28 6/0-04-037-002 од Измена 
Ludwigshafen/Rh, фебруара 17. јануара 1991. г. заступника 
Немачка, кога у 1988. године 
Југославији заступа 
BASF-Југославије Д.О.О., 
Београд 
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41 P!RIMOR 

WP-50 
ICI-Agrochemica!s, 
Fernhurst, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија д.о.с., 
Београд 

4955/2 од 25. 
децембра 

1989. године 

9/90-43 6/0-04-307/002 од Измена 
15. маја 1991. г. заступника 

42 PYRADUR-FL BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.е.о., 
Београд 

1573/2 од 18. јула 
1989. године 

9/90-47 6/0-04-021/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 

43 РУ RAM IN BASF AG., 
Lud wigshafеп/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

4844/2 од 20. 
децембра 

1989. године 

9/90-48 6/0-04-034/002 од Измена 
17. јануара 199l.r. заступника 

44 PYRAMIN-FL BASF AG., 
Ludwigshafen/Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

7959/2 од 20. 
новембра 1986. 

године 

4/87-9 6/04-019/002 од Измена 
17. јануара 199l.r. заступника 

45 PYRAMIN BASF AG., 
TURBO Lud wigshafеп/ Rh, 

Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија Д.О.О., 
Београд 

6/0-04-222/003 од 
27. новембра 1990. 

године 

15/91-12 6/0-04-025/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 

46 RADOSTI К Хемијска индустрија 
РАДОЊА, Сисак 

6/0-04-028/002 од 
8. фебруара 1990. 

године 

54/90-31 6/0-04-079/002 од Проширење 
11. марта 1991. г. употребе 

47 REGLONE-14 ICI-Agrochemicals, 
Fernhurst, Енглеска, кога 
у Југославији заступа 
ICI-Југославија д.о.о., 
Београд 

2600/2 од 16. 
октобра 

1986. године 

4/87-49 6/0-04-311 /002 од Измена 
15. маја 1991. г. заступника 

48 RONILAN-FL BASF AG., 
Lud wigshafen/ Rh, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
BASF-Југославија д.о.о., 
Београд 

1262/2 од 6. марта 
1989. године 

54/89-33 6/0-04-035/002 од Измена 
17. јануара 1991. г. заступника 

49 SCEPTER ДП ЗОРКА-ЗАШТИТА 
БИЉА, Шабац 

184/2 од 11, марта 
1987. године 

53/87-33 6/0-04-118/002 од Проширење 
11. марта 1991. г. употребе 

50 SPORTAK 
45-ЕС 

Schering AG., Берлин, 
Немачка, кога у 
Југославији заступа 
АГРОТЕХНИКА-ГРУ-
ДА, Љубљана 

1339/1 од 15. 
фебруара 

1988. године 

56/88-32 6/0-04-146/002 од Проширење 
29. марта 1991. г. употребе 

51 TALSTAR 
10-ЕС 

FMC Corporation, 
Philade!phia, USA, кога у 
Југославији заступа 
Предузеће за унутрашњу 
и спољну трговину 
АГРОСЛАВОНИЈА, 
Осијек 

1236/1 од 10. 
фебруара 

1988. године 

56/88-37 6/0-04-017/002 од Проширење 
11. марта 1991. r употребе 

52 TEDION V-l 8 Duphar B.V., Weesp, 
Холандија, кога у 
Југославији заступа 
Предузеће за трговину, 
посредовање и заступање 
ЛАРКО, Београд 

525/2 од 23. 
јануара 

1989. године 

54/89-35 6/0-04-004/002 од Измена 
15. јануара 1991. г заступника 

Бр. 6/0-04-003/002 
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По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Закона о изменама и допунама 
Закона о Савезном суду, објављеном у „Службеном листу 
СФРЈ", бр. 35/91, поткрале ниже наведене грешке, те се да-
је 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

САВЕЗНОМ СУДУ 
У члану З, у уводној реченици, уместо речи: „ст. 2. и 

3." треба да стоје речи: „ст. 3. и 4„"; 
- у ставу I. уместо речи: „веће или три судије" треба 

да стоје речи: „веће од тројице судија"; 
- у ставу 2. уместо речи: „два судије-поротника" тре-

ба да стоје речи: „двојице судија-поротника", a уместо ре-
чи: „три судије" треба да стоје речи: „тројице судија". 

Из Службе за законодавство Скупштине СФРЈ, Беог-
рад, 17. јула 1991. године. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом ут-
врђено је да су се у тексту Закона о изменама и допунама 
Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ", бр. 
23/91) поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СТАНДАРДИЗАЦИЈИ 
1. У Закону о изменама и допунама Закона о стандар-

дизацији у члану 25. у новом члану 51, у ставу 2. уместо ре-
чи: „члана 52a. став 4," треда да стоје речи: „члана 52a. ст. 
4. и 8,". 

2. У члану 26, у новом члану 52a, у ставу 4. уместо ре-
чи: „става 2." треба да стоје речи: „става 3.", у ставу 5. 
уместо речи: „става 3." треба да стоје речи: „става 4.", a у 
ставу 7. уместо речи: „става 3." треба да стоје речи: „става 
4.". 

У новом члану 526. у ставу 5. уместо речи: „става 2." 
треба да стоје речи: „става l,". 

3. У члану 27, у новом члану 53, у ставу 4. уместо ре-
чи: „става 2." треба да стоје речи: „става 3.", a у ставу 6. 
уместо речи: „става 2." треба да стоје речи: „става 3.". 

4. У члану 28, у новом члану 53a, у ставу 4. уместо ре-
чи: „става 2." треба да стоје речи: „става З,", у ставу 5. 
уместо речи: „става 3." треба да стоје речи: „става 4.", a у 
ставу 7. уместо речи: „става 3." треба да стоје речи: „става 
4.". 

5. У члану 38. став 2. тачка I. уместо речи: „(члан 9. 
r став l)" треба да стоје речи: „(члан 9)". 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
„У досадашњој тачки l, која постаје тачка З, речи: 

„(члан 18. став 4)" земењују се речима: „(члан 18. став 5)". 
6. У члану 43. уместо речи: „(члан 34) треба да стоје 

речи: „(члан 34. став З)". 
7. У члану 44. став I. после речи: „члану 31. став I" 

треба додати речи: „члану 35. став I" и зарез, после речи: 
„члану 35. ст. 2" треба додати речи: „члану 36. став I" и за-
рез, после речи: „члану 61. став I" треба додати речи: 
„члану 63. став 3", a после речи: „члану 64. став I. тачка 5" 
треба додати речи: „члану 65. став I" и зарез. 

У ставу 3. после речи: ,,У члану" треба додати речи: 
„6. став I" и зарез, a после речи: тачка 4." треба додати за-
рез и речи: „члану 30. став I. тачка I". 

Из Службе за законодавство Скупштине СФРЈ, Беог-
рад, 17. јула 1991. године. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

550. Одлука о условима куповине меса у живој сто-
ци ради образовања и обнављања савезних 
робних резерви и подстицања организовања и 
производње сточног подмлатка и приплодне 
стоке у 1991. години 825 

551. Одлука о условима куповине Mćca у живој сто-
ци ради образовања и обнављања савезних 
робних резерви и подстицања производње тов-
не стоке у 1991. години 825 

552. Одлука о измени Одлуке о накнадама за испи-
тивања и мерења у области радио-веза 826 

553. Одлука о измени Одлуке о обавезној замени 
ефективног страног новца приликом уласка у 
Југославију 826 

554. Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о поступку за остваривање права на ослобо-
ђење од плаћања царине 826 

555. Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о слободним царинским продавницама и о 
снабдевању превозних средстава у међународ-
ном саобраћају 827 

556. Правилник о издавању извода из матичних 
књига намењених иностранству 827 

557. Правилник о квалитету производа од меса пер-
нате живине 840 

558. Правилник о техничким нормативима за руко-
вање и складиштење ђубрива у чврстом стању 
која садрже амонијум-нитрат 850 

559. Саопштење о ценама племенитих метала на 
дан 30. јуна 1991. године, израженим у динари-
ма, по текућем курсу, на основу просека њихо-
вих цена на три највеће светске берзе 854 

560. Списак средстава за заштиту биља за која су 
престале да важе дозволе за стављање у унут-
рашњи промет 854 

561. Списак средстава за заштиту биља за која су 
издате дозволе за стављање у унутрашњи про-
мет 856 

562. Списак средстава за заштиту биља за која су 
продужене дозволе за стављање у унутрашњи 
промет 859 

563. Списак средстава за заштиту биља за која су 
измењене и допуњене дозволе за стављање у 
унутрашњи промет 862 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о 
Савезном суду 867 

Исправка Закона о изменама и допунама Закона о 
стандардизацији 867 
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Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 
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i 

HOBO! HOBO! HOBO! 

У оквиру наше библиотеке ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ускоро излази из штампе 

К О М Е Н Т А Р 
ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА 

ЗАКОН О КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ 
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

АУТОР: мр Драгослав Р. ЖИВКОВИЋ 

Уз одговарајуће Одредбе Закона о колективним уговорима и Општег колектив-
ног уговора дата су објашњења. 

Књига обухвата новине којима је извршено усклађивање материје радних одно-
са са Уставом и обезбеђено запошљавање радника у складу са захтевом тржишне еконо-
мије. 

Ова збирка ће корисно послужити правним службама у предузећима, установама 
и другим организацијама, судовима и другим органима, адвокатима и другим правни-
цима који се баве применом ових прописа и истраживањем у области радних односа. 

Претплатна цена 880,00 
Поруџбине слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића l, 

поштански фах 226, телекс 11756, телефакс 651-482, телефон 651-840. 


