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312. 

Врз основа на членот 49 став 4 од Уредбата за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 27/55) и членот 2 точка 39 
од Уредбата за пренесување работите во н а д л е ж -
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58, 18/59 и 
9/61), во врска со членот 34 од Законот за придоне-
сот од доходот на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63), 
Сојузниот секретаријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за периодичната пресметка на -

стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 12/63) во членот 4 ставот 2 се заменува со два 
нови става, кои гласат: 

„Стопанска организација може да отвори к а ј 
надлежната фили јала на Народната банка како ос-
новна организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство (во понатамошниот текст: 
Службата) посебна жиро-сметка за својата погонска 
односно деловна единица со самостојна пресметка, 
како и за дејноста за која според членот 4 од Зако -
нот за придонесот од доходот на стопанските орга-
низации посебно го утврдува вкупниот приход и 
доход. 

Жиро-сметките на погонските и деловните. еди-
ници со самостојна пресметка на стопанската орга-
низација се водат к а ј Службата до крајот на месе-
цот во кој стопанската организација ќе поднесе ба-
рање за нивно затворање." 

Член 2 
Во членот 5 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Како вкупен приход на одделни дејности или 

групи на дејности, кои подеднакво се т р е т и р а а т во 
поглед на 'плаќањето, ослободувањето или отстапу-
вањето на придонесот од доходот, се сметаат изно-
сите наплатени од купувачите на производите и ко-
рисниците на услугите (екстерна реализација) , како 
и вредноста на производите и стоките предадени на 
други дејности или групи на дејности или на погони 
со самостојна пресметка во состав на иста стопан-
ска организација и вредноста на услугите што им се 
извршени на тие дејности, групи на дејности или на 
потони, под услов во корист на книговодствената 
сметка на односната дејност што го извршила преда-
вањето на производите или стоките или што ги извр-
шила услугите да е одобрена вредноста на предаде-
ните производи и стоки или извршените услуги (ин-
терна реализација), како и другите вредности што во 
смисла на Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации влегуваат во вкупниот приход. 

Стопанската организација односно нејзин погон 
со самостојна пресметка е должна за дејноста од 
ставот 2 на овој член да ги составува и поднесува 
попо-лнетите обрасци ППР-1 и ППР-2 на начинот 
предвиден во чл. 33 и 34 на овој правилник." 

Член 3 
Во членот 33 став 1 точка 12 бројот: „73" се заме-

нува со бројот: ,,74'\ 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„За дејностите за кои посебно се утврдува вку п-

ниот приход и доход стопанската организација од-
носно нејзина погонска или деловна единица со 
самостојна пресметка што врши дејности кои раз -
лично се третираат во поглед на пресметувањето и 
плаќањето или користењето на придонесот од до-
ходот (чл. 4 и 5) го пополнува за секоја од, тие де ј -
ности посебно образецот ППР-1 заклучно до ред-
ниот број 73, а посебно образецот ППР-1 во кој ги 
внесува податоците од редниот број 74 натаму заедно 
за сите дејности што не се организирани како пого-
ни со само-стојна пресметка". 

Член 4 
Во членот 34 став 4 на крајот на точката 1 точка-

та и запирката се заменуваат со точка и по тоа се 
додава нов став, кој гласи: 

„Под ред. бр. 1 и 2 во колоната 5 искажан е 
износот кој треба да се прокнижи во корист на 'Син-
тетичкото конто 796, со задолжување на соодветните 
конта од групата 75 до 78;". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„За дејностите за кои посебно се утврдува вкуп-

ниот приход и доход стопанската организација од-
носно нејзина погонска или деловна единица со 
самостојна пресметка што врши дејности кои, раз -
лично се третираат во поглед на пресметувањето 
и плаќањето или користењето на придонесот од 
доходот (чл. 4 и 5) го пополнува за секоја од тие 
дејности посебно образецот ППР-2 заклучно до ред-
ниот број 37, а посебно образецот ППР-2 во кој ги 
внесува податоците од редниот број 38 натаму за-
едно за сите дејности што не се организирани како 
погони со самостојна пресметка." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Бр . 1-933(5/1 
24 мај l963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. pv 
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313. 

Врз основа на членот 4 стаб 2, членот 37 став 2 
и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските 
станд-арди (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика, со Сојузниот се-
кретаријат земјоделство и шум-арство и со Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија, Сојузниот секре-
таријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТОТО, МЕЛНИЧКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЦИВОТО, ТЕСТЕHИ-

НИТЕ И КЕКСОТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат најнужните 

услови што во поглед на квалитетот мора да ги 
исполнува житото, мелничките производ^., лебот и 
пецивото, тестенините и кексот (во понатамошниот 
текст: прехранбените продукти), како и најнужните 
услови за обезбедување и запазување на квалитетот 
и хигиенската исправност на - прехранбените про-
дукти. 

Условите пропишани со овој правилник мора-ат 
да бидат исполнети во производството и во прометот 
на прехранбените продукти. 

Член 2 
За оние прехранбени продукти за кои со овој 

правилник не се пропишани условите на квалитетот 
и условите за обезбедување и запазување на ква-
литетот и хигиенската исправност, согласно важат 
условите пропишани со овој правилник за сродни 
прехранбени продукти. 

За прехранбените продукти од ставот 1 на овој 
член производителите стопански организации се 
должни да донесат производителна спецификација 
пред почетокот на произведувањето на тие прехран-
бени продукти. -

Член 3 
Ако за одделни прехранбени продукти со овој 

правилник не е пропишано поинаку прехранбените 
продукти што ги пушта производителот во промет 
во оригинално пакување мораат на обвивката, садот 
или етикетата да имаат декларација на еден од 
јазиците на народите на Југославија. 

Декларацијата содржи: 
1) назив на прехранбениот продукт и негово 

трговско име. ^ ако го има односниот прехранбен 
продукт; 

2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) датум на производството; 
4) нето-количина (тежина, зафатнина) на пре-

хранбениот продукт; 
5) број на индустриската (производната) серија, 

ако е определено тоа со овој правилник за прехран-
бениот продукт; 

6) податоци за бојосувањето, на прехранбениот 
продукт, ако прехранбениот продукт е бојосан со 
природна или вештачка боја или со смесови на бои; 

7) податоци за конзервирањето и за хемискиот 
назив и за употребената количина-на средства за 
конзервирање, ако прехранбениот продукт е кон-
зервиран со хемиски средства; х 

8) вид и количина на материите од биолошка 
^ вредност додадени на прехранбениот продукт зара,ди 
'збогатување на неговиот состав; 

9) основни состојки на прехранбениот1 продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници, или ЕО проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, ако е тоа определено со 
овој правилник за прехранбениот продукт; 

10) број и датум на регистрацијата, ако е за-
должителна регистрација за прехранбениот продукт 
според важечките прописи за здравствениот надзор 
над прехранбените поодукти; 

11) рок на употребата на прехранбениот-продукт 
w други податоци од интерес за потрошувачите, ако 

е тоа определено со овој правилник за прехранбе-
ниот продукт. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, 
јасна и четлива. 

Текстот на декларацијата што се. однесува на 
бојосувањето и конзервирањето на прехранбениот 
продукт (на пример: „Бојосано со вештачка боја", 
„Конзервирано со сороингка киселина", и др Л мора 
да биде непосредно под називот на прехранбениот 
продукт Големината и типот на буквите на тој 
текст мораат да бидат иста како на другиот текст 
на декларацијата, освен на текстот на називот на 
прехранбениот продукт и производителот. 

Член 4 
Ако прехранбениот продукт не го пакува про-

изводителот, декларацијата мора да содржи, покрај 
податоци од членот 3 став 2 на овој правилник, и 
назив и седиште на оној што го пакувал прехран-
бениот продукт, како и датум на пакувањето. 

Член 5 
Ако нето-тежината на прехранбениот продукт 

што се пушта во промет во оригинално пакување 
не ја надминува тежината од 50 гр, декларацијата 
мора да содржи само: назив на прехранбениот про-
дукт, назив (име) и седиште на производителот од-
носно на стопанската организација што го пакувала 
прехранбениот продукт, и нето-тежина на прехран-
бениот продукт. 

Член 6 
Прехранбениот продукт што не се пушта во про-

мет во оригинално пакување, мора да има деклара-
ција само кога е тоа предвидено со овој правилник. 

Член 7 
Производите леќата спецификација мора да со-

држи: 
1) назив на прехранбениот продукт и негово 

трговско име, ако го има прехранбениот продукт; 
2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) нето-количина (тежина, зафатнина) на пре-

хранбениот продукт, ако прехранбениот продукт се 
пушта во промет во оригинално пакување; 

4) основни состојки на прехранбениот продукт 
и количина на тие состојки изразена во мерни еди-
ници или во проценти во однос на нето-количината 
на прехранбениот продукт, а ако прехранбениот про-
дукт се произведува и пушта во промет во повеќе 
квалитети — и основните состојки посебно за секој 
квалитет; 

5) хемиски состав н,а прехранбениот продукт 
добиен со неговата анализа; 

6) кус опис на технолошката постапка за произ-
ведување на прехранбените продукт. 

Член 8 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

е забрането бојосување, заблажување и ароматизи-
рани на прехранбените продукти со вештачки сред-
ства, конзервирање на прехранбените продукти со 
хемиски средства и со зрачење на јонизирачки или 
ултравиолетни зраци, како и додавање на прехран-
бените продукти други хемиски ,средства. 

Член 9 
Одредбите од овој правилник се применуваат и 

на увезените прехранбени продукти, како и на пре-
хранбените продукти наменети за извоз, ако за од-
делни прехранбени продукти со посебни прописи 
не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, овој правилник нема да се применува на пре-
хранбените продукти наменети за извоз ако пропи-
сите на земјата увозница или обичаите на стран-
скиот пазар бараат отстапување од v^OEjiTe во 
поглед на квалитетот пропишани со свој правилник. 

Член 10 
Прехранбените продукти смеат да се транспор-

,^тираат само со превозни средства што обезбедуваат 
запазување на- нивниот квалитет и хигиенска ис-
правност. 
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Член 11 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

неговите одредби се задолжителни за сите стопан-
ски организации, другите правни лица и граѓани 
што произведуваат и пуштаат во промет прехран-
бени продукти. 

II. ЖИТО 
Член 12 

Жито, во смисла на овој правилник, ое плодови 
на пченица, 'рж, јачмен, овес, пченка, ориз, леќа 
и ељда наменети за непосредна човечка потрошу-
вачка. 

Член 13 
Житото што се пушта во промет мора да биде 

узреано, здраво, без знакови на мувла и без туѓа 
миризба и вкус, и не смее -да содржи расипани или 
празни зрна, нечистота од животинско или мине-
рално потекло, како ниту средства за заштита на 
растенијата и за уништување на штетници" — во 
количините што можат да бидат штетни по здрав-
јето на луѓето. 

Житото што се пушта во промет може да содр-
жи најмногу 14% вода и 1% туѓи примеси од расте-
ниско потекло. 

Член 14 
Житото се пушта во промет на големо во ори-

гинално пакување или во вреќи со егализирана 
тежина. 

Член 15 
Е забрането да се пуштаат во промет за човечка 

исхрана семенски стоки на жито обработувани со 
средства штетни по здравјето на луѓето. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува 
и на семенските стоки на житото во преработена 
состојба. 

Член 16 
Одредбите од членот 13 став 1 и членот 15 на 

овој правилник се однесуваат и на житото подгот-
вено за преработка. 

III. ИЗЛУПЕНО ЖИТО 
Член 17 

Излупено жито се здрави, добро исчистени и 
потполно излупени зрна на јачмен, овес, ориз, леќа 
и ељда. 

Излупено жито што се пушта во промет мора да 
биде со пријатна миризба и вкус, може да содржи 
најмногу 14% вода, а при варењето зрната мораат 
добро да набабрат и не смеат да создаваат леплива 
:'тти брашнава маса. 

Член 18 
При вообичаената обработка на излупено жито, 

што се врши заради поубавување на изгледот, мо-
жат да се употребат само потполно нешкодливи. 
средства (талк, шуруп и сл.), и тоа во количината 

ч што е неопходна во технолошката постапка. 
Зголемувањето -на тежината на излупеното жито 

поради негова обработка, не смее да биде поголемо 
од 0,8%. 

Член 19 
Излупениот јачмен може да содржи најмногу 

5%, а излупениот овес, леќа, ељда и ориз — нај -
многу 10% искршени зрна. 

Како искршено се смета оштетено зрно кое е 
помалку од две третини на цело зрно. 

Излупениот ориз не смее да-содржи повеќе од 
2% неизлупени зрна, а излупениот овес не смее да 
содржи делови на лушпа. 

ЈЗлен 20 
Оризот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следниве услови: 
1) да е во бела или крем-бела боја; 
2) да има миризба и вкус карактеристични за 

ориз, без никаква туѓа миризба; 
3) да не содржи повеќе од 2% зелени зрна, по-

веќе од 8% жолтикави зрна со неповредена внатре-

шност, повеќе од 2% зрна на оризова леќа (Echino-
chloa oryzikola) и дива леќа (Panucum orus Galli) 
и повеќе од 0,5% физиолошки и" инертни материи; 

4) да не содржи туѓи состојки од органско или 
неорганско потекло; 

5) зрната да се со таква големина што при про-
сејувањето ситото со телево плетиво што има отвори 
од 2 мм да ве пропушти повеќе ,од 5% зрна, а ситото 
што има отвори од 1,5 мм да не пропушти воопшто 
оризови зрна. 

Одредбите од овој член се однесуваат на излу-
пениот и на глазираниот ориз. , , 

Член 21 
Излупено жито може да се пушта во промет на 

големо во оригинално пакување или во вреќи што 
мораат да бидат пломбирани. 

Член 22 
Декларацијата за излупено жито мора да содр-

жи, покрај податоците од членот 3 став 2 на овој 
правилник, податок за потеклото на производот, а за 
оризот — и за процентот на искршените зрна 

IV. МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 
Член 23 

Мелнички производи, во смисла на овој правил-
ник, се брашно, гриз и прекрупа добиени според 
соодветната технолошка постапка со преработка на 
одделни видови жито кои претходно се мелнички 
исчистени. 

1. Мелнички производи од пченица 
Член 24 

' Мелнички , производи од пченица се пченично 
брашно, пченичен гриз и пченична прекрупа. 

Пченично брашно е производ добиен со мелење 
на исчистена и измиена пченица. 

Пченицата подготвена за мелење може да содр-
жи најмногу 5% 'рж, 1% јачмен и 0,50% плевел, со 
тоа што да не смее да има повеќе од 0,25% шкод-
ливи плевели и плевели што можат да влијаат врз 
бојата, миризбата и вкусот на брашното. -

Пченичниот гриз е производ добиен со мелење 
на јатката на4 пченично зрно што им одговара на 
условите од ст. 2 и 3 на овој член. 

' Пченична прекрупа е производ добиен со пре-
с у д у в а њ е , без просејување на пченични зрна што 
им одговара на условите од ст. 2 и 3 на овој член. 

Член 25 
Мелничките производи од пченица се пуштаат 

во промет според типовите, што се определуваат 
според количината на минералните материи (пепе-
лот) изразена во, проценти во однос на сувата мате-
рија на мелничкиот производ. Типот на мелничкиот 
производ од пченица се изразува со бројот кој се 
добива со множење на процентот на пепелот со 1000. 

Количината на пепелот се утврдува со Запалу-
вање на мелничкиот производ и со жарење на оста-
тоците на температура од 6000 до 8000Ц до констант-
ната тежина. 

Член 26 
Видовите и типовите на мелничките производи 

од пченица, во смисла на членот 25 од овој правил-
ник, се: 

1) пченично брашно: 
- а) „тип 400 — мазно"; 

б) „тип 400 — остро"; 
в) „тип 400 — гризово"; 
г) „тип 600"; 
д) „тип 1000"; 

2) пченичен гриз: 
а) „тип 400 — ситен"; 
б) „тип 400 — крупен"; 

3) пченична прекрупа - „тип 1800" (грахам-
бр агино). 

Член 27 
Пченичното брашно може да содржи пепел, 

и тоа: „типот 400" до ,О,43'%, „типот 600" од 0,55% 
до 0,65% и „типот 1000" од 0,95% до 1,05%. 
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Пченичниот гриз „тип 400" може да содржи од 
0,35% до 0,45% пепел. 

Пченичната прекрупа „тип 1800" може да содр-
жи-од 1,70% до 1.90% пепел. 

Член 28 
Големината на делчињата на пченичното брашно 

„тип 400 — мазно" може да биде до 150 микрони, на 
пченичното брашно ,,тип 400 - : остро" од 150 до 350 
микрони, на пченичното брашно „тип 400 — гризово" 
од 350 од 450 микрони, а на пченичното брашно 
„тип 600" и „тип 1000" од 150 до 250 микрони. 

Острото и гризовото брашно може да содржи до 
10% делчиња во големина под долната граница од 
ставот 1 на овој член. 

Големината на делчињата на пченичниот гриз 
„тип 400 — ситен" може да биде од 450 до 650 ми-
крони, а на пченичниот гриз „тип 400 — крупен" 
од 650 до 850 микрони. 

Големината на делчињата на пченичната п^е-
крупа „тип 1800" може да биде од 300 до 3000 ми-
крони. 

Член 29 
Степенот на киселоста на мелничките производи 

од пченица, утврден во 67% алкохолен филтрат мо-
же да биде: ка ј брашното и гризот „тип 400" до 2, 
к а ј брашното „тип 600" до 2,5, ка ј брашното „тип 
1000" до 3 и ка ј прекрупата „тип 1800" до 4,2. 

Член 30 
Пченичното брашно не смее да се преработува 

ниту да се пушта во промет пред да поминат 15 
дена од денот на производството. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на пченичното брашно наменето за изработка 
на тестенини. 

Член 31 
Производителот и продавачот на големо се дол-

жни со секоја партија на испорачано пченично бра-
шно истовремено да му достават на купувачот и 
лабораториски наод за квалитетот на брашното со 
следниве податоци: 

1) реден број на лабораторискиот наод; 
2) содржина на водата во проценти; ? 

3) содржина на пепелот во проценти; 
4) степен на киселоста; 
5) содржина на влажно лепило во проценти. 

2. Мелнички производи од 'рж 

Член-32 
Мелнички производи од 'рж се 'ржано брашно 

и 'ржана прекрупа. 
'Ржано брашно е производ добиен со мелење на 

'рж. 
'Ржта подготвена за мелење може да содржи 

најмногу 5% пченица, 1% јачмен и 0,5% плевел, со 
тоа што да не смее да има повеќе од 0,25% шкодливи 
плевели и плевели што можат да влијаат врз бо-
јата, миризбата и вкусот на брашното. 

-'Ржана прекрупа е производ добиен со прекру-
пување, без просејување на зрна од 'рж што им 
одговара на условите од ставот 3 на овој член. 

Член 33 
Мелничките производи од 'рж се пуштаат во 

промет според типовите, што се определуваат спо-
ред количината на минералните материи (пепелот) 
изразена во проценти во однос на сувата материја 
на мелничкиот производ. Типот на мелничкиот про-
извод од 'рж се изразува со бројот кој се добива со 
множење на процентот на пепелот со 1000. 

количината на пепелот се утврдува со запалува-
ње на мелничкиот производ и со жарење на остато-
ците на температура од 600а до 9000Ц до кокстант-
ната тежина. 

Член 34 
Видовите и типовите на мелничките производи 

од 'рж, во смисла на членот 33 од овој правил-
ник, се: 

1) 'ржано брашно „тип 950" и „тип 1250"; 
2) 'ржана прекрупа. 

Член 35 
'Ржаното брашно „тип 950" може да содржи од 

0,90% до 1% пепел, а големната на делчињата на 
тоа брашно може да биде до 220 микрони. 

'Ржаното брашно „тип 1250" може да содржи 
од 1,20% до 1,30% пепел, а големината на делчи-
њата на тоа брашно може да биде од 220 ,до 475 
микрони. 

'Ржаната прекрупа може да содржи најмногу 
2% цепел. 

Степенот на киселоста на 'ржаеото брашно и 
'ржаната прекрупа, утврден во б е з а л к о х о л е н ф и л -
трат, може да биде ка ј брашното „тип 950" до 3, 
ка ј брашното „тип 1250" до 3,5 и ка ј прекрупата 
до 4,5. 

1 Мелнички производи од пченка 

Член 36 
Мелнички производи од пченка се: пченкарно 

брашно и пченкарен гриз. 
Пченкарно брашно е производ добиен со меле-

ње на здраво и чисто зрно на пченка. 
Пченкарен гриз е производ добиен со мелење 

на јатка на здраво и чисто зрно на пченка. 
Пченкарното брашно и пченкарниот гриз можат 

да се произведуваат од цело зрно на пченка или од 
зрна на гѓченка без никулци. 

Член 37 
Пченкарно брашно и пченкарен гриз добиени 

од цело зрно на пченка можат да содржат до 5% 
маст, а пченкарно брашно и пченкарен гриз доби-
ени од зрна на пченка без никулци — до 2% маст. 

4. Пуштање во промет и чување на мелничките 
. производи 

Член 38 
Мелничките производи што се пуштаат во про-

мет мораат да ги исполнуваат и следниве услови: 
1) да имаат миризба и вкус карактеристични за 

свие производи, и да не се горчливи, вжегнати или 
мувлосани; 

2) да не содржат повеќе од 14% вода, што се 
утврдува со сушење на температура од 1300Ц за 
време од 90 минути; 

. 3) да не содржат повеќе од 0,1% песок во однос 
на сувата материја, односно песокот да не се Чув-
ствува в уста. 

Како песок се подразбира остатокот на пепелот 
на мелничките производи кој не се раствора во 10% 
хлороводородна киселина; 

4) да не содржат жива гриња (Tyroglyphus 
farinаe), Ж И Б И форми на брашнов молец (Ephesiia 
kuhniella), други живи инсекти, делови (фрагменти) 
на инсекти или влакна на глодачи во количина која 
може штетно да влијае врз квалитетот и хигиен-
ската исправност на овие производи; 

5) да не содржат екскременти од животни; 
6) да не содржат такви микроорганизми и во 

толкава количина да може тоа неповолно да влијае 
врз хигијенската исправност и запазување^ на 
квалитетот на лебот и другите преработки од мел-
ничките производи; 

7) да не содржат шкодливи метали, соли на 
такви метали или други состојки кои при подолга 
употреба би можеле да бидат 'штетни по здравјето 
на луѓето; 

8) за време на мелењето или дополнитело да не 
се обработувани со хемиски средства или на друг 
начин со цел за вештачко подобрување на печли-
зоста. 
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Член 39 
Мелничките производи што ги исполнуваат 

условите пропишани со овој правилник можат да 
се пуштаат во промет и ако степенот на киселоста 
им е за 1 поголем од пропишаниот со овој правил-
ник (чл. 29 и 35). 

Член 40 
Мелничките производи се пуштаат во промет 

во јутени или платнени вреќи, или во двојни вреќи 
односно вреќички од хартија. Овие вреќи односно 
вреќички мораат да бидат чисти и цели. 

Вреќите мораат да бидат врзани или прошиени 
со канап, пломбирани и мораат да имаат деклара-
ција на етикетата. Пломбата мора да има отиоок на 
регистрираната ознака на мелницата и типот на мел-
ничкиот производ. 

Вреќите од хартија што се полнат со вентилира 
полнилка мораат да имаат декларација напечатена 
на вреќата, а се затвораат со специјална лента која 
служи наместо пломба. 

Вреќичките мораат да бидат залепени или за-
творени со метална лента, со спојница или алкине 
и мораат да имаат декларација, напечатена на вре-
ќичката. 

Декларацијата, покрај податоците од членот 3 
став 2 на овој правилник, мора да содржи и ознака 
на типот на мелничкиот производ. 

Член 41 
Етикетата за мелничките производи мора да 

биде изработена од цврст картон и прошиена со 
истиот канап со кој е врзана вреќата, така што 
прво да се заврнев вреќата, та каналот да се про-
влече низ етикетата и обата краја на каналот да се 
опфатат со пломбата. 

Формата и бојата на етикетата и бојата на бук-
вите на етикетата за одделни типови мелнички 
производи мораат да бидат: 

1) за пчен,ично брашно „тип 400" - во елипти-
чна форма, во црвена боја, со текст напечатен со 
црна боја; 

2) за пченично брашно „тип 600" — во формата 
на усправен правоаголник, во бела боја, со текст 
напечатен со виолетовосина боја; 

3) за пченично брашно „тип 1000" — во формата 
на усправен правоаголник во бела боја, со текст 
натаечатен со светлозелена боја; 

4) за пченичен гриз „тип 400" — во елиптична 
форма, во бела боја, со текст напечатен со жолта 
боја; 

5) за пченична прекрупа „тип 1800" — во фор-
мата на усправен правоаголник, во бела боја, со 
текст напечатен со црна боја; 

6) за 'ржано брашно „тип 950" — во елиптичва ' 
форма, во бела боја, со текст напечатен со црна 
боја; 

7) за 'ржано брашно „тип 1250" — во формата 
на усправен правоаголник, во бела боја, со текст 
напечатен со црна боја; 

8) за 'ржана прекрупа — во формата на у с т а -
вен правоаголник, во сива боја, со текст напечатен 
со црна боја; 

9) за пченкарно брашно — во формата на ус-
правен правоаголник, во бела боја, со текст испе-
чатен со сина боја; 

10) за пченкарен гриз — во елиптична Форма, во 
бела боја, со текст напечатен со сина боја. 

Ознаката на бгоашното: „мазно", „остро" или 
„гризово" мора да биде испечатена во средината на 
етикетата, а под тоа мора да биде печатена озна-
ката на типот на брашното. 

. Буквите на ознаката на битот на б поитното мо-
раат да бидат три пати поголеми од буквите на оз-
наката на типот на брашното. 

Ознаките на видот на пчеиичниот гриз („ситен" 
или „крупен"), како и на ТРШОТ на пченичната пре-
крупа „тип 18п0" (грахам-брашно), мораат да бидат 
напишани со букви од иста големина како и зборо-
вите: „пченичен гриз" односно „пчешгчна прекрупа". 

Член 42 
Мелничките производи се чуваат во суви и чисти 

простории кои можат да се проветруваат. 
Во просториите во кои се чуваат мелничките 

производи не смеат да се држат стоки кои би мо-
желе штетно да влијаат врз квалитетот или хиги-
енската исправност на мелничките производи. 

Вреќите со мелнички производи се сложуваат 
накрсно во редови, и тоа зиме најмногу до 16 вреќи, 
а лете до 10 вреќи во височина, така што помеѓу 
редовите до има место за складово манипулирање и 
вентилација. ' 

Вреќите со мелнички производи не смеат да се 
ставаат непосредно на подот и до ѕидовите. 

За времето додека мелничките производи се 
складирани мора да се врши особено: 

1) постојана контрола во поглед на влагата и 
температурата на производите, влагата и темпера-
турата на воздухот во складот, влагата и темпера-
турата на надворешниот воздух и појавата на мувла 
и штетници; 

2) потребно складово манипулирање (префрлу-
вање, проветрување, сушење и друго). 

За работите наведени под 1 и 2 во ставот 5 на 
овој член мора да се води посебна евиденција. 

V. ЛЕБ И ПЕЦИВО 

Член 43 
Леб и пециво, во смисла на овој правилник, се 

производи добиени со вриење, обликување, допол-
нително вриење и печење на тесто замесено од бра-
шно, вода или друга дозволена течност, пекарски 
квасец и кујнска сол (основни суровини). 

На тестото за изработка на леб или пециво 
можат да му се додаваат и додатни и помошни су-
ровини дозволени со овој правилник. 

Член 44 
За произведување на леб и пециво можат како 

основни суровини да се употребат пченично брашно 
и 'ржано брашно. Брашното мора да биде просеано 
непосредно пред месењето и мора да им одговара на 
условите за квалитетот определени со овој пра-
вилник. 

За произведување на леб и пециво може да се 
употреби вода за пиење или минерална вода. Во-
дата мора да им одговара на хигиенските услови 
пропишани за водата за пиење. 

Член 45 
Како додадени суровини при произведувањето 

на леб и пециво можат да се употребат брашно од 
пченка, брашно од соја, брашно од кромпир, глутен-
ско брашно, излупени варени кромпири, млеко, об-
рано млеко, млеко во прав, згуснато млеко, млечни 
производи, јајца, јајца во прав, меланш од јајца, 
шеќер, мед, глукоза, масло за јадење, масти и за-
чини. 

Синтетички средства за заблажување можат да 
се употребат само при произведувањето на леб и 
пециво за дијабетичари. 

При произведувањето на леб и пециво не смеат 
да се употребуваат минерални масла и други про-
изводи кои не се сметаат како масла за јадење. 

Член 46 
Како 'помошни суровини при произведувањето 

на леб и пециво можат да се употребат препарати 
врз базата на дијастаза, аскорбинска киселин-а, 
млечна киселина, оцетна киселина, калциумов аце-
тат и соли на пропион-ска киселина. 

При произведувањето на пециво и специјални 
вицови леб може да се употреби и прашок за пе-
циво. 

Член 47 
Суровините што се употребуваат при произведу-

вањето на леб и пециво не смеат да содржат при^ 
меси и микроорганизми; 
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1) кои на кој и да е начин би можеле штетно да / 
влијаат врз здравјето на луѓето; 

2) кои неповолно влијаат врз изгледот, вкусот, 
миризбата или другите карактеристики на лебот Ј4ли 
печивото, како и врз нивното чување; 

3) кои на готов леб или пециво му даваат при-
видни особини кои во поглед на квалитетот на ле-
бот или пецивото можат да го доведат потрошу-
вачот во заблуда. 

Член 48 
Според видот на употребените суровини леб и 

пециво можат да се произведуваат и да се пуштаат 
во промет како: 

1) пченичен леб и пченично пециво; 
2) 'ржан леб и 'ржацо пециво; 
3) мешан леб и мешано пециво; 
4) специјален леб и специјално пециво. 
Специјален леб и специјално пециво се: 
1) млечен леб и млечно пециво; 
2) масно пециво; 
3) леб со јајца и пециво со јајца; 
4) леб со зачини, суво грозје или друго овошје 

односно овошни преработки, и пециво со зачини, 
суво грозје или^овошје односно овошни преработки; 

5) траен леб и трајно пециво; 
6) леб за дијабетичари и пециво за дијабети-

чари; 
7) бел леб и бело пециво збогатени со минерални 

соли (калциум л железо) и со витамини (BL, В2 и РР). 
8) посебни видови пециво (крофни, погачица 

бурек, переци, ѓевреци, плетенки и слични произ-
води). 

Член 49 
Според типот на употребеното пченично брашно, 

пченичниот леб и пченичното пециво можат да се 
произведуваат и да се пуштаат во промет под назив: 

1) „бел леб" и „бело пециво" — замесени од 
брашното ,,тип 400"; 

2) „полубел леб" и „полубело пециво" — заме-
сени од брашното ,.тип 600": 

3) „полуцрн леб" — замесен од еднакви коли-
чини на брашната „тип 600" и „тип 1000"; 

4) „црн леб" — замесен од брашното „тип 1000"; 
5) „грахам-леб" — замесен од прекрупата „тип 

1800". 
За месење на црн леб и грахам-леб може без 

посебна декларација да се додаде до 3% брашно од 
компир или до 10'% варен излупен компир. 

Член 50 
'Ржан леб и 'ржано пециво можат да се произ-

ведуваат и пуштаат во промет од 'ржано брашно 
„тип 950" и „тип 1250". 

При месењето на 'ржан леб може да се додаде 
без посебна декламација до 10% пченично брашно 
„тип 1000" и до 3% брашно од компир или до 10% 
излупен варен компир. 

Член 51 
Месен леб и месено пециво можат да се произ-

ведуваат и да се пуштаат во промет од мешавина 
на пченично, 'ржано и пченкарно брашно. Мешави-
ната мора да содржи најмалку 30% 'ржано блатно. 
На мешаницата можат jrq и се додадат до 3% бтза-
шно од компир или до 10% излупен варен компир. 

Член 52 
Под називот „специјален леб" и „специјално пе-

циво" можат да се пуштаат во промет леб и пециво 
подготвени според специјална технолошка по-стапка, 
или за чие производство б Потребно специјално 
подготвување на суровините, или кои се произве-
дуваат со додаток на додадени и помошни суровини 
во количините што инаку лебот не ги содржи. 

Специјалниот леб и специјалното пециво мораат 
да ја содржат количината на додадените суровини 
определена со овој правилник. 

Сите видови на специјален леб и специјално 
пециво се пуштаат во промет под соодветниот посе-
1ез назив. 

Член 53 
Под називот „млечен леб" може да се пушта во 

промет леб при чие месење најмалку 50% од пот-
ребната количина на вода се заменети со млеко или 
со соодветна количина на млеко во прав. Наместо 
млеко може да се употреби обрано млеко или об-
рано млеко во прав со додаток на соодветна коли-
чина путер или милерам, сметајќи млекото да со-
држи 3,2Vo маст. 

Под називот „леб со обрано млеко" може да се 
пушта во промет леб при чие месење наместо вода 
е употребено само обрано млеко или соодветна ко-
личина обрано млеко во прав, сметајќи обраното 
млеко да содржи 8,5% сува материја. 

Под називот „млечно пециво" може да се пушта 
во промет пециво за чие месење наместо вода е 
употребено само млеко. 

При произведувањето Ш млечен леб и млечно 
пециво е забрането наместо млечна маст да се упо-
треби маргарин, друг вид на маст или масло. 

Член 54 
Под називот „масно пециво" може да се пушта 

во промет пециво кое содржи најмалку 51% масно-
тија во однос на количината на употребеното 
брашно. 

/ Член 55 
Под називот „леб со јајца" и „пециво со ја јца" 

можат да се пуштаат во промет производи на кои 
на еден килограм брашно му се додадени 150 гр пре-
сни кокошкини јајца без лупша или соодветна коли-
чина меланж од јајца или јајца во прав. 

Член 56 
Под називот „леб и пециво со зачини", „леб и 

пециво со сз^во грозје" и „леб и пециво со овошје 
или овошни преработки" можат да се пуштаат во 
промет само леб и пециво што ги содржат однос-
ните производи. 

. Член 57 
Под називот „траен леб" и „трајно пециво" мо-

жат да се пуштаат во промет производи што оста-
нуваат пресни и се способни за човечка употреба 
најмалку 10 дена. 

Член 58 
Под називот „леб за дијабетичари" и „пециво за 

дијабетичари" можат да се пуштаат во промет спе-
цијални видови леб и пециво изработени од пче-
нично или 'ржано брашно на кое при месењето му 
се додадени материи богати со протеини, така што 
количината на јаглените хидрати без сурова целу-
лоза да не надм.инува 45% во однос на сувата ма-
терија 

Лебот и пецивото за дијабетичари што се пу-
штаат во промет во оригинално пакување можат да 
содржат до 5% повеќе јаглени хидрати од количи-
ната определена во ставот 1 ОЕОЈ ^нлен, со тоа што 
мора особено да се декларира тоа. 

Член 59 
Под назив „бел леб и бело пециво збогатени со 

соли на калиум и железо или со витамини Bi, В? 
и РР" можат да се пуштаат во промет производите 
изработени од пченично брашно „тип 400" на кое му 
се додадени односните соли или витамини. 

Член 60 
Лебот што се пушта во промет мора да ги ис-

полни следниве услови: 
1) добро да нараснал и да има правилна форма 

според видот на производот; 
2) корката да е дебела 3 до 4 мм, освен од 

стоената на лебот, и постапно да променува во сре-
дината, еднолично да е печена, со ароматичен вкус 
и миризба, со посветла или потемна румена до ка-
феава боја, зависно од типот, на брашното и од 
додадените и помошните суровини што се употре-
бени при произведувањето на лебот, и да не е испу-
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кана, загорена, јагленисана, нечиста, оштетена или 
излупена; 

6) средината да е со еднолична природна боја, 
карактеристична за употребениот тип брашно, добро 
развиена, порозна со' правилни мали тркалезни шу-
плини, без воденести и сланинести пластови, без 
грудчиња брашно или сол, доволно еластична, со 
природна миризба и вкус карактеристичен за упо-
требениот тип брашно, добро испечена и да не со-
држи повеќе од 45% вода; 

4) белиот леб да не е постар од 24 часа, а полу-
белиот, полу црниот и црниот леб — од 36 часови; 

5) во -67% алкохолен раствор утврдениот степен 
на киселоста на белиот леб да не е поголем од 2.5, 
на полубелиот - од 3, на полуцрниот, црниот и 
грахам-леб — од 5, а на 'ржаниот и мешаниот леб 
- од 7,5. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на трговијата може рокот од точката 4 на 
ставот 1 од овој член да го продолжи најдолго за 
12 часа, ако во односното место лебот не се пече 
секој ден. 

Член 61 
Лебот може да се пушта во промет ако неговиот 

квалитет, со оглед на особините наведени во членот 
60 став 1 на овој правилник, е оценет според систе-
мот на бодување со најмалку 20 бодови (член 62). 

Покрај ,лебот чиј квалитет според системот на 
болување е оценет со помалку од 20 бодови, е забра-
нето да се пушта во промет и лебот: 

1) кој покажува знаци на мувла или паучина; 
2) кој има посилно загорена или јагленисана 

корка; 
3) кој не е добро печен, на кој му е средината 

сланинеста или гмечлива или содржи грудчиња на 
брашно или сол; 

4) кој има непријатен или неприроден вкус или 
миризба, неприродна боја или има степен на кисе-
лост поголем од дозволениот; 

5) кој содржи примесен стар леб или, старо пе-
циво; 

6) чија средина не е оладена на околу 350Ц и кој 
во поглед на преснотијата не им одговара на усло-
вите пропишани со овој правилник (член 60); 

7) кој е замесен од непросеано брашно или со 
маја од хмелј; 

8) кој е замесен со вештачки средства за забла-
жување, освен лебот за дијабетичари; 

9) кој содржи додатни и помошни суровини кои 
не се дозволени со одредбите од овој правилник; 

10) кој е загаден или извалкан, или содржи 
какви и Д1а е туѓи тела. 

Одредбите од точ. 1 до 10 на ставот 1 од овој 
член се однесуваат и на печивото. 

Член 62 
Квалитетот на лебот се оценува според систе-

мот на болување — до 30 бодови, а ако е потребно 
— и лабораториски. 

Според системот на болување се оценува по 
оргаиолетички пат квалитетот на лебот според осо-
бините на квалитетот наведен во членот 60 став 1 
на овој правилник, и тоа: 

1) волуменот на лебот — до 2 бода; 
2) формата на лебот — до 1 бод; 
3) бојата на ќор ката — до 1 бод; 
4) изг ледот на површината на ќор ката — до 1 

бод: 
5) миризбата на корката — до 1 бод; 
6) дебелината и едноликосга на ќерката — 

до 1 бод; 
7) поврзаноста на корката и средината — до 

2 бода: 
8) бојата на средината — до 2 бода; 
9) порозноста на средината до 4 бода; 
10) водените прстења, грудчињата на сол или 

брашно, гмечавоста — до 3 бода; 
11) миризбата на средината — до 2 бода: 
12) еластичноста на средината — до 3 бода; 
13) вкусот на корката и средината — до 4 бода; 

14) топливоста на корката и средината — до 
3 бода. 

Да се бодува може со цели бодови и со поло-
винки на бодови, а болувањето се врши во рок 
од 4 до 8 часа по ваѓањето на лебот од печката. 

Член 63 
Општинското собрание може да пропише за-

должително пакување на леб и пециво, како и на-
чинот на тоа пакување, ако се обезбедени матери-
јални и технички услови за тоа. 

Како материјал за пакување можат да се упо-
требат полиетиленски фолии, целофан, воштена 
хартија или обична чиста хартија. 

Член 64 
Ако лебот и печивото не се продаваат во ори-

гинално пакување, на полиците односно рафовите. 
мора да биде означен видот на лебот односно на 
пецивото и тежината на одделно парче. 

Во поглед на тежината е дозволено отстапува-
ње на одделни парчиња до 2%, со тоа што просеч-
ната тежина на 10 лебови или 50 парчиња пециво 
да не може да биде помалка од означената тежина. 

Член 65 
Сместувањето и чувањето на лебот и печивото 

во магацини и продавници мора да се врши^на на-
чинот кој обезбедува лебот и печивото да не се 
деформира, како и правилно да се проветруваат 
и ладат. Лебот се става на полици во еден ред, 
нареден така што со бочната страна или со врвот 
да лежи на полицата. 

VI. ТЕСТЕНИНИ 

Член 66 
Тестенини (суви теста), во смисла на овој пра-

вилник, се производи добиени со мешање на пче-
нично брашно со вода (основни суровини), без про-
цесот на вриење, а потоа исушени. 

На тестото за изработка на тестенини можат да 
му се додаваат и додатни суровин,и. 

Член 67 
При произведувањето на тестенини можат како 

основна суровина да се употребат просеано пченично 
брашно „тип 400" или просеан пченичен гриз „тип 
400". 

При произведувањето на тестенини можат како 
додатни суровини да се употребат: пресни јајца,^ 
јајча во прав или меланж од јајча, млеко, обрано 
млеко, млеко во прав или згуснато млеко, кончен-
трати и сок од домати или друг зеленчук и зачини. 

Член 68 
Тестенините што се пуштаат во промет мораат 

да ги исполнуваат следниве услови: 
1) да имаат изедначена боја, карактеристична 

за видот на тестенините; 
2) да имаат миризба и вкус карактеристични за 

видот на тестенините; 
3) да не содржат повеќе од 12% вода; 
4) да не содржат повеќе од 1% кујнска сол; 
5) степенот на киселоста на тестенините што се 

произведени без додадните суровини од членот 67 
на овој правилник, мерен во 67'% алкохолен раствор, 
да не е поголем од 4; 

6) да не се искршени; 
7) да не се мувлосани и да не се загадени; 
8) при варењето да не се распаднуваат. 

Член 69 
Тестенините можат да се пуштаат во промет под 

називите: 
1) обични тестенини (тестенини без додатоци); 

V 2) тестенини со јајца; 
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3) тестенини со млеко; 
4) тестенини со обрано млеко; 
5) тестенини со сок односно концентрат на до-

мати или друг зеленчук; 
6) тестенини со зачини; 
7) кори за комат. 

Член 70 
Под називот „тестенини со јајца" можат да се 

пуштаат во промет тестенини при чие произведува-
ње на 1 килограм брашно или гриз се додадени 150 
грама пресни кокошкини јајца без лушпа или со-
одветна количина јајца во прав или меланж од 
јајца. 

Член 71 
Под називот „тестенини со млеко" можат да се 

пуштаат во промет тестенини кои во 1 килограм 
готов производ содржат најмалку 25 грама сува ма-
терија на млеко добиена од млеко, млеко во прав 
или згуснато млеко. 

Член 72 
Под називот „тестенини со обрано млеко" можат 

да се пуштаат во промет тестенини кои во 1 кило-
грам готов производ содржат 25 грама безмасна 
сува материја млеко добиена од обрано млеко или 
обрано млеко во прав или згуснато обрано млеко. 

Член 73 
Под називот „тестенини со сок односно концен-

трат на домати или друг зеленчук" можат да се пу-
штаат во промет тестенини кои во 1 килограм готов 
производ содржат најмалку 30 грама сува материја 
домати или друг зеленчук, не сметајќи ја сувата 
материја на кујнската сол. 

Член 74 
Под називот „тестенини со зачини" можат да се 

пуштаат во промет тестенини на кои им се додадени 
зачини дозволени за човечка исхрана — во толкава 
количина да се чувствуваат според вкусот. 

Член 75 
Е забрането да се обработуваат со хемиски сред-

ства суровини и тесто од кои се произведуваат те-
стенини, како и готови тестенини. 

Член 76 
Тестенините можат да се пуштаат во промет 

само во оригинално пакување, 
По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, тестенините за потребите на големите потро-
шувачи (хотели, ресторани, мензи, болници и сл.) 
можат да се пуштаат во промет и во раетурена 
состојба. 

Оригиналното пакување во кое се пуштаат во 
промет тестенините кои не содржат јајца или не ги 
содржат во пропишаната минимална количина, н е 
смее да биде потполно или делумно во жолта боја, 
ниту смее да има слики на јајца ил,и птици или 
некакви други ознаки по кои би можело да се 
заклучи дека тестенините содржат јајца. 

Член 77 
Сандаците, кутиите и другата амбалажа во која 

се пакуваат, чуваат или транспортираат тестенините 
мораат да бидат обложени со заштитна обвивка од 
чиста, неупотребена хартија или друг го ден мате-
ријал. 

Член 78 
Декларацијата за тестенините подложни на брзо 

расипување мора да содржи и рок на употребата. 
Тестенините што се пуштаат во промет во ра-

с т у р е н состојба мораат да имаат декларација на 
амбалажата или на посебната етикета што се става 
во амбалажата. 

VII. КЕКС И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 79 
Кекс и сродни производи, во смисла на овој 

правилник, се производи добиени со месење, фор-
,мирање и печење на смес на брашно, шеќер и маст 
на кој му се додадени млеко, јајца, мед, кокосово 
брашно, оризово брашно, зачини, средства за аро-
матизирани, средства за растење или други дозво-
лени додатоци, со кои се постигнува вкусот, струк-
турата, миризбата и бојата карактеристични за овие 
производи. 

„ Член 80 
Според составот на тестото и начинот на фор-

мирањето, кексот и сродните производи можат да 
бидат: 

1) кекс; 
2) десертно пециво; 
3) бисквит; 
4) медењаци; 
5) двопек; 
6) вафел-производи и вафел-листови; 
7) полнет кекс; 
8) индустриски слатки. 

Член 81 
При произвед,увањето на кексот и сродните про-

изводи можат да се употребат пченично брашно 
„тип 400" и пченичен гриз „тип 400", а пченично 
брашно „тип 600" и 'ржано брашно „тип 950" само 
кога е тоа изречно предвидено со овој правилник. 

При произведувањето на кексот и сродните про-
изводи можат наместо брашно делумно да се упо-
треби пченичен, пченкарен и компиров скроб и глу-
тен од пченично брашно наменети за прехранбени 
цели. 

При произведувањето на кексот и сродните про-
изводи шеќерот може да се замени со глукоза или 
со скробови шурупи во количината до 10% од вкуп-
ната количина на потребниот шеќер. 

При произведувањето на кексот и сродните про-
изводи од мастите можат да се употребат: путер, 
маст, свињска маст, хидрирани и рафинирани расти-
телни масла и масти, маргарин и какао-путер. 

За растење на тестото можат да се употребат 
квасец, прашок за пециво (оода бикарбона, со кисел 
калиумов тартарат или вински оцет) а амониумов 
бикарбонат, ако не содржи Шкодливи состојки. 

За ароматизирани на кексот и сродните про-
изводи можат да се употребат ванила, екстракт од 
ванила, в ани лин, етил-ванилин, како и природни 
етерични масла (лимуново масло и сл.) и есенции 
изработени од природни етерични масла. За арома-
тизирани можат да се употребат и вештачки сред-

. ства. со тоа што мора тоа да се означи во декла-
рацијата. 

При произведувањето на кексот и сродните про-
изводи е дозволена употребата на калиум метаби-
еулфит — најмногу 50 грама на 100 килограма бра-
шно, а употребата на боја само за бојосување 
на масата со која се полни кексот или сродните про-
изводи. 

Кокосовото брашно што се употребува при про-
изведувањето на кексот и сродните производи мора 
пред употребата да биде испитано хемиски и бак-
териолошки од страна на установата овластена за 
испитување на прехранбените продукти, заради 
утврдување на 1 неговата хигиенска исправност и 
годноста за човечка исхрана. 

Член 82 
При произведувањето на кексот и сродните про-

изводи не смеат да се употребуваат минерални масла 
и слични производи и антиоксиданси. 

Забраната од ставот 1 на овој член не се одне-
сува на употребата на медицинското парафинско 
масло за подмачкување на садови. 

Кексот и срод,ните производи можат да ги со-
држат количините на антиоксиданоите што се вне-
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сени во нив со мастите за чие чување употребата 
на антиоксиданси е дозволена со прописите за ква-
литетот на мастите. 

Член 83 
Според количината и видот на маста што е упо-

требена при произведувањето на кексот, кексот 
може да се пушта во промет со ознаката „екстра", 
,Д квалитет" или „И квалитет". 

Кексот „екстра" мора да содржи најмалку 1 б0/о 
маст. од која 13,5% млечна маст, кексот „I квалитет" 
— најмалку 10% маст и кексот „II квалитет" — нај-
малку 6% маст, сметајќи го процентот на маста на 
готовиот производ со 5% вода. 

Член 84 
Под називот „десертно пециво" можат да се пу-

штаат во промет производи изработени од помеко^ 
тесто кои содржат брашно, шеќер, маст и други со-
стојки дозволени со овој правилник. 

Десертно пециво мора да содржи најмалку 20% 
маст во однос на готовиот производ. 

Член 85 
Под називот „Бисквит" можат да се пуштаат во 

промет производите добиени од тесто замесено од 
брашно, шеќер, јајца, млеко и други состојки до-
зволени со овој правилник, освен масти. 

Член 86 
Под називот „медењаци" можат да се пуштаат 

во промет пр-оизводите добиени од медеко тесто. 
Медењаците мораат да содржат најмалку 

50% мед од вкупната количина на шеќерот, сметај-
ќи го и шеќерот употребен за кандирана. 

За производство на медењаци може да се упо-
треби до 30% пченично брашно „тип 600" или до 
20% 'ржано брашно „тип 950". 

Член 87 
Под називот „двопек" може да се пушта во 

промет производ добиен од тесто замесено од бра-
шно, маст, квасец и вода. 

За производството на двопек можат да се упо-
требат и шеќер, јајца,. млеко, маргарин, сладен екс-
тракт, суво овошје и глутон од пченично брашно. 

Двопекот мора да содржи најмалку 3,5% маст 
во однос на готовиот производ. 

Член 88 
Под називот „вафел-листови" (обланди) можат 

да се пуштаат во промет производите добиени од 
ретко тесто замесено од брашно, маст, вода и други 
состојки дозволени со овој правилник. 

Вафел-листовите мораат да содржат најмалку 
4% маст, сметајќи во однос на готовиот производ. 

За производство на вафел-листови може да се 
употреби до 50% пченично брашно „тип 600". 

Член 89 
Под називот „вафел-производи" можат да се 

пуштаат во промет производите добиени со ставање 
на масата за полнење помеѓу два вдлабнати вафел-
листа или со ставање на таа маса во еден до пет 
пластови помеѓу рамни вафел-листови. 

Вафел-производите мораат да содржат најмал-
ку 70% маса за полнење во однос на готовиот про-
извод. 

Масата за полнење на вафел-производи се со-
стои од смес на постојани растителни масти и со-
мелен шеќер на кој му се додадени какао-прав, 
пржен лешник, пржен бадем, чоколада, средства за 
ароматизирани или други дозволени состојки со 
кои се постигнува миризбата, вкусот и бојата ка-
рактеристични за овие производи. 

Масата за полнење на вафел-производите што 
се пуштаат во промет со посебна ознака „со леш-
ник", „со бадем" или „со кафе" мора да содржи 
најмалку 2% лешник, бадем односно кафе. Масата 
за полнење со какао мора да содржи најмалку 
какао-прав, а масата за полнење со чоколада — 
најмалку 10% чоколада. 

Член 9-0 
Како „полнет кекс" можат да се пуштаат во 

промет производите добиени со ставање на маса-
та за полнење помеѓу два печени кекса. 

Полнетиот кекс мора да содржи најмалку 15% 
маса за полнење во однос на готовиот производ. 

Член 91 
На називот под кој кексот и сродните производи 

се пуштаат во промет можат да му се додадат по-
себни ознаки на квалитетот. 

Кексот и сродните производи со посебната оз-
нака „со млеко" мораат да содржат најмалку 20 
литра млеко на 100 килограми употребено брашно 
или соодветна количина млеко во прав или згу-
снато млеко. При произведувањето на овие про-
изводи може да се употреби обрано млеко или 
обрано млеко во прав, со тоа што да се додаде 
соодветна количина на путер или милерам. 

Кексот и сродните производи со посебната оз-
нака „со путер" или со друга ознака која упатува 
дека е употребен путер, мораат да содржат нај-
малку 10% путер во однос на тежината на употре-
беното брашно. Ако при произведувањето на овие 
производи е употребен маргарин, таквите производи 
мораат да имаат посебна' ознака „со маргарин". 

Кексот и сродните производи со посебната оз-
нака „со какао" мораат да содржат најмалку 7% 
какао во прав во однос на тежината на производот. 

Кексот и сродните производи со посебната, оз-
нака „со лешници", „со ореви", „со бадем", „со 
кафе" или сл., освен вафел-производите мораат да 
содржат најмалку 2% од овие состојки во однос на 
тежината на готовиот производ. 

Кексот и сродните производи со посебната оз-
нака „чоколаден" мораат да содржат најмалку 20% 
глазурна чоколадна маса, во која се ставени или со 
која се Превлечени, во однос на тежината на гото-
виот производ. 01 

Член 92 
Е забрането да се пуштаат во промет кекс и 

сродни производи кои поради лошата технолошка 
постапка при произведувањето, неир о пиеното скла-
дирање или штетување, ги загубиле своите прво-
битни особини (испукале, се сјаквале, црвосале, се 
изгризат!, примиле туѓа миризба или вкус итн.). 

Член 93 
Кексот со ознака „екстра" и ео ознаката „I 

квалитет", вафел-производи, како и кексот и срод-
ните производи со посебната ознака „чоколаден", 
можат да се пуштаат во промет eaiMo во оригинално 
пакување. 

Член 94 
Декларацијата за кексот и сродните производи 

мора, покрај податоците од членот 3 став 2 на овој' 
правилник, да содржи и: 

1) ознака на квалитетот на кексот (член 83); 
2) податоци за типот на употребеното брашно 

и за количината на тоа брашно изразена во про-
центи, ако при произведувањето е употребено пче-
нично брашно „тип 600" или 'ржано брашно „тие 
950"; 

3) рок на употребата, ако при произведувањето 
се употребени јајца, млеко или млечни производи, 
масти, чоколада, какао, ореви или лешници. 

Ако кексот и сродните производи се пуштаат 
во промет во пакување помало од 2150 грама нето-
тежина, датумот на производството може да се 
стави и врз кутијата или врз обвивката. 

Член 95 
Сандаците, кубните и другата амбалажа во која 

се пакуваат кексот и сродните производи мора да 
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биде обложена со заштитна обвивка од чиста, не-
у п о т р е б у в а н хартија или од друг гаден материјал. 

Член 96 
Кексот и сродните производи мораат да се чу -

ваат на суво, темно и ладно место и подалеку од 
стоки чија миризба можат да примат. 

VIII. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 
Член 97 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на прехранбените продукти произведени пред по-
четокот на неговото применување. 

Член 98 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој правилник престануваат да в а ж а т одредбите 
од главата VII на Правилникот за квалитетот на 
прехранбените продукти и за условите за нивното 
производство и промет (Додаток на „Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 12/57 и „Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 25/57, 3-6/57, 13/58, 32/58 и 18/59). 

Член 99 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на неговото објавување во 
„Службен лист на СФРЈ" , освен одредбата на чле -
нот 93, која ќе се применува по истекот на ед-на го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој пра -
вилник. 

Бр. 2-032/1 
16 април 1963 година 

, Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Марјан Бре цел., с. р. 

314. 

Врз основа на членот 33 став 3 од Основниот за -
кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54 и 52/61) 
и членот 10 оддел I под б) точка 4 алинеја 2 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПА-

МУКОВИОТ МОЛЕЦ 

1. Заради спречување и остранување на паму-
ковиот молец (Pectinophora gossypiella Saund) при 
одгледувањето и обработката на памукот ќе се при-
менуваат мерките определени со оваа наредба. 

2. Производителите" на памук можат за сеидба 
да употребат само семе што не е нападнато од 
памуков молец. 

Ако за сеидба се употребува семе од подрачја 
нападнати од памуков молец, тоа мора претходно да 
се подложи на дезинфекција . 

3. П-роизводителите на памук се должни повре-
мено да вршат преглед на памукот (од п и ш у в а њ е -
то на билките до завршетокот на берењето) и во 
случај на појава на памуков молец, да го известат 
општинскиот орга,н на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата за заштита на растенијата. 

4. Одвојување на памуковото влакно од семето 
може да се врши само под надзор на слзгжбеник од 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата за заштита на растенијата. 

5 Стопанските организации и другите лица што 
вршат одвојување на памуковото влакно од семето, 
се должни по завршената р?бота да ги уништат от-
падоците, како и да ги исчистат и да извршат дезин-
ф е к ц и ј а на просториите во кои е вршено одвојува-

н о т о на памуковото влакно од семето и во кои 
бил сместен откупениот памук. 

6. Ведаш по завршеното берење на памукот, а 
на јдоцна до 1 март секоја година, производителите 
на памук се должни да ги соберат и да ги изгорат 
остатоците на памукот (стебленцата, чушките и др.) 
а земјиштето на кое бил одгледуван памукот — д л а -
боко да го преоѓаат. 

7. Стопанските организации што договараат про-
изводство на памук со индивидуални производители 

' и л и самите произведуваат памук, се должни за сво-
ите и за договорните подрачја да организираат из -
вешта ј на служба за појавата и д в и ж е њ е т о на па-
муковиот молец и да обезбедат потребни хемиски 
средства и апарати за отстранување на п а м у к о в и ^ 
молец. 

Стопанските организации што договараат про-
изводство на памук со индивидуални производите-
ли, при склучувањето на договорите за производ-
ство и испорака на памук се должни да му пре-
дадат на секој производител примеро-к на упат-
ството од точката 1 на оваа наредба, како и да им 
дадат потребна стручна помош' за извршување на 
мерките определени со оваа наредба. 

8. Надзорот над спроведувањето -на одредбите 
,од оваа наредба се врши според одредбите од Основ-
ниот закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници. 

9. Повредите на одредбите од оваа наредба што 
се однесуваат на спречувањето и отстранувањето 
на памуковиот молец повлекуваат одговорност спо-
ред одредбите од членот 58 став 1 точка 3 односно 
членот 59 став 1 точка 6 и членот 60 став 1 од Основ-
ниот закон за заштита на растенијата од болести 
и штетници. 

10. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
наредба ќе донесе Сојузната управа за заштита на 
растенијата. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да в а ж и Решението за вре-
вена забрана за одгледување на памукот и на дру-
гите билки на определени подрачја („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 19/55) и Наредбата за измена на Ре -
шението за времена забрана на одгледувањето на 
памук и други билки на определени подрачја („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 9/57). 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр . 06-794/1 
15 м а ј 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

315. 

Врз основа на членот 35, во врска со членот 58 
од Законот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 10/61 и 53/62) и со 
членот 2 точка 6 али.неја 7 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сој зоните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 46/62), во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, Сојузниот секретаријат за финансии до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ОД 

СТРАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ БАНКИ 

1. Специјализираните банки можат од средства-
та на Општиот инвестиционен фонд определени со 
сојузниот општествен план за инвестиции во сто-
панств-ото, како и од своите банкарски средства, да 
им даваат кредити на деловните банки по пат на 
конкурс или со непосредна погодба заради кредити-
р а њ е на стопанските и други организации за наме-
,ните предвидени со сојузниот општествен план или 
со ДРУШ сојузни прописи. 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-6905/1-63 
14 мај 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

316. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/66 и 30/62), Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА ЛИЧНИТЕ ЗАШТИТНИ 
СРЕДСТВА 

1. Во југословенскиот стандард Лични заштит-
ни средства, Заштитен шлем JUS Z.B 1.031, што е до-
несен со Решението за ј угослов ен ските стандарди од 
областа на личните заштитни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/58) точката 2 се менува и 
гласи: 

„2. Димензије. Заштитни шлемови израѓују се 
у најмање две величине, таќо да се помоќу поде-
шљиве колевке могу прилагодиш свакој величини 
главе." 

Во точката 4. Материјал, точката 4.1 се менува 
' и гласи: „4.1 Шлем се израѓује од материјала који 

није л ако запаљив, а отпорен је на ударе, дејство 
воде и топлете. 

Шлем који се користи за заштиту на радним 
местима где постоји' опасност од електричне струје 
израѓује се од материјала који, поред горњих осо-
бина, не сме бити ни проводник електрично струје 
што се испитује према" тачки 5.22.". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот деѕ? од 
денот, на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10-3700 
14 мај 1933 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

317. 

Врз основа на членот 34 од Законот за изборот 
на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/63), Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОШШ^ЅШСКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на оп-
„ штипските изборни комисии („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 14/63) во точката 1 одредбата под 47 во 
уводната реченица зборовите: „во Крапина" се за-
менуваат со зборовите: „во ЗабО'К". 

Во одредбата под 86 последната алинеја се мену-
ва и гласи: 

член Панќин Сава Лазар, општествено-политич-
ки работник од Вршац, а за заменик Рајиќ Јован 
Стеван, работник од Ковин." 

Одредбата под 100 се менува и гласи: 
,ДОО) Изборна единица Рума, со седиште на оп-

штинската изборна комисија во Рума: 
претседател Закиќ Арсеније Димитрије, судија 

на Општинскиот суд во Рума, а за заменик Чолак 
Јован Павле, судија на Општинскиот суд во Рума; 

секретар Аврамовиќ Лазар Душан, службеник на 
Народниот одбор на општината Рума, а за заменик 
Николиќ Михајло Иван, службеник на Народниот 
одбор на општината Рума; 

член Вдајиниќ Драгутин Душан, директор на 
фабриката за обувки „Фрушка Гора", Рума, а за 
заменик Столиќ Ненад Срета, директор на Градеж-
ното претпријатие „Радетиќ". Рума." 

Одредбата под 101 се менува и гласи: 
„101) Изборна единица Сремска Митровица, со 

седиште на општинската изборна комисија во Срем-
ска Митровица: 

претседател Рашиќ Урош Лазар, судија на 
Окружниот во Сремска Митровица, а за заменик 
Самарџија Горѓе Александар, судија на Окружниот 
суд во Сремска Митровица; 

секретар Ристиќ Радован Душан, службеник на 
Народниот одбор на општината Сремска Митровица, 
а з2Г заменик Митревиќ Благата Драгица, службеник 
на Народниот одбор на општината Сремска Митро-
вица ; 

член Ристивојевиќ Петар Никола, директор на 
Осигурителниот завод во Сремска Митровица, а за 
заменик Милованови^: Чеда Горѓе, службеник на 
Народниот одбор на општината Сремска Митровица/' 

2. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 88/2 
23 мај 1963 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 

318. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1. Во Решението за именување членови на ре-
публичките изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63) во точката 1 одделот 6') во Соција-
листичка Република Србија, алинејата 4 се менува 
и гласи: 

' „член Ѓорѓевиќ Живота, член на Претседател-
ството на ЦК на "Сојузот на младината на Србија, а 
за заменик Пуља Рамиз Низафет, учителка од 
Приштина;". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 89/2 ^ 
23 мај 1Ѕ63 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, ̂  
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
з л ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН 
и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИ-
ЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
I 

Се отповикува 
Предраг Ајтиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Бугарија. 

II 
Се назначува 
Драгослав Марковиќ, досегашен амбасадор во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во На-
родна Република Бугарија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
20 мај 1963 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) и членот 17 од Уредбата за организацијата и 
работата на Управата за царини и на царинарниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/57), а во врска 
со членот 33 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот из-вр-
шен совет донесе"" 

Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ НА ДИРЕК-
ТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ 

Од должноста помошник директор на Управата 
за царини на СФРЈ се разрешува Никола Бугарчиќ, 
поради одење на друга должност. 

Б. бр. 47 
22 мaj 19i63 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
1 Секретар, Потпретседател, 
др Миливој Рукавина, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

OД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 2 од 25 јануари 1963 година 
објавува: 

Уредба за управување со изградените објекти 
во мелиоративните системи; 

Решение за образување заедничка комунална 
заедница за општините Берово, Делчево и Пехчево. 

Во бројот 3 од 31" јануари 1963 година објавува: 
Уредба за основање Републичка комисија за 

водостопанство; 
Одлука за роковите за склучување ,договори 

помеѓу здравствените установи и заводите за соци-
јално осигурување; 

Одлука за определување на орган во смисла на 
членот 128 став 2 од Законот за организацијата и 
фининсирањето на социјалното осигурување; 

Одлука за овластување на Советот за народно 
здравје на НРМ да ги врши работите од членот 
128 став 1 од Законот за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување; 

Одлука за начинот на пренесувањето на обвр-
ските и основните средства од околиските заводи 
за социјално осигурување врз фондовите на кому-
налните заедници односно комуналните заводи за 
социјално осигурување; 

Одлука за дополнување на Одлуката за доде-
лување средства од Републичкиот инвестиционен 
фонд на Републичкиот фонд за нестопански инве-
стипи; 

Одлука за продолжувањето на Одлуката за 
определување процентот од годишниот износ на 
данокот на доход и општинскиот локален данок 
кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто 
тримесечје 1963 година; 1 4 

Одлука за определување на органи во кои ќе 
се врши проверување, обезбедување на средства за 
работа на државните органи и внатрешна распо-
делба на тие средства по принципот на доход; 

Одлука за плаќање на придонесите за лица вон 
работен однос осигурени според прописите за соци-
јално осигурување; 

Одлука за' определување на повластици во јав-
ниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 
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