
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ** изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. — 
Жиро* сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 6G802 603-1125 

Четврток, 14 март 1974 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 13 ГОД. XXX 

Цена на овој број е 20 динари. — 
Претплатата за 1974 година изнесува 
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт фах 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба .за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756. 

182. 

Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и 
член 18 од Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/74), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојуз-
ниот собор и во Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ. 

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ ќе се одржи во собранијата на 
општините во сите републики односно автономни 
покраини во времето од 22 до 29 април 1974 година. 

3. Изборот на делегати во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се 
одржи во републичките односно покраинските со-
бранија во сите републики односно автономни по-
краини во времето до 10 мај 1974 година. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 16 март 1974 година. 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи Комисијата за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Вр. 020-1/74-1 
12 март 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

183. 
Врз основа на член 11 од Законот за хартиите 

од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ МОЖАТ ДА ИЗДАВААТ ОБВРЗНИЦИ 
ШТО СЕ УПЛАТУВААТ ВО ДЕВИЗИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите под кои работните ор-

ганизации можат да издаваат обврзници што се уп-
латуваат во девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/72), член 4 се менува и гласи: 

„Работните организации можат да издаваат об-
врзници под услов девизите прибавени со издава-
њето на обврзници да ги држат на посебна сметка 
кај овластената банка, да ги користат најмногу до 
80% за плаќање на опрема и резервни дело-

в и за инвестиционо одржување што ги увезу-
ваат за сопствените потреби во согласност со про-

писите за надворешнотрговскиот и девизниот ре-
жим и преостанатиот износ да и го продадат на 
овластената банка." 

Член 2 
Во член 5 текстот, по зборот: „припаѓаат" се за-

менува со нов текст, кој гласи: „според член 39 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73), девизите што според 
член 41 од тој закон може да ги купи од овласте-
ната банка, како и девизите што ќе ги купи од ов-
ластената банка но најмногу до износот што спо-
ред одредбата на член 4 од оваа уредба и го про-
дава на таа банка". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако враќањето на уплатените износи и пла-

ќањето на камата по обврзниците се врши во де-
визи, износите на тие девизи можат да се уплатат 
само на девизна сметка или на девизен штеден 
влог на уписникот на обврзницата." 

Член 3 
Во член 7 зборовите: „Народната банка на Ју-

гославија" се заменуваат со зборовите: „народната 
банка на републиката или на народната банка на 
автономната покраина". 

Член 4 
Во член 8 зборовите: „(член 60 од Законот за 

девизното работење)" се заменуваат со зборовите: 
„кај овластената банка, а можат да ги запишуваат 
и со дознаки непосредно од странство". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 139 
6 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

184. 

Врз основа на член 31 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" бр. 
25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за 
утврдување на основните земјоделски производи 
што се сметаат како земјоделски производи од ин-
терес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУТУ-

НОТ ОД РОДОТ НА 1974 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со производство, обработка и преработка 
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на тутун (во понатамошниот текст: организациите) 
ќе купуваат од индивидуалните производители и 
од граѓански правни лица тутун од родот на 1974 
година по цени кои не можат да бидат пониски од: 

а) за македонски ароматичен тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Џебал": 

класа I 
II 
Ша 
Шб 
IVa 
IV6 
V 
VI 

мувлосан 

2) сорта „Прилеп": 
класа I 

И И 
„ Ша 
„ Ш6 
„ IVa 
„ IV6 
» V 
„ VI 

мувлосан 

б) за македонски дополнителен тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Џебел": 

класа I 
„ II 
„ HI 
„ IV 
„ V 
и VI 

мувлосан 

Дин/kg 
61,25 
50,85 
44,95 
39,75 
33,90 
28,70 
23,45 
18,90 
14,08 

52,15 
43,00 
37,15 
32,60 
28,05 
23,45 
19,55 
16,30 
12,65 

30,00 
27,35 
24,75 
22,15 
18,25 
17,60 
16,70 

24,75 
22,15 
20,20 
18,90 
16,95 
15,00 
15,00 

30,00 
27,35 
24,75 
18,90 
15,00 
11,05 
10,40 

31,30 
27,40 
24,75 
22,15 
18,90 
16,30 
15,00 
13.70 
11,05 
10,40 

д) за херцеговски »тип тутун сорта 
„Равњак": 

класа 1а 
„ 1 6 I 
„ Па 1 

„ Иб ' 
„ Ша 
„ ш е 
„ IVa 
„ IV6 
„ Va 

V6 
„ VI 

мувлосан 

ѓ) за босански тип тутун сорта „Равњак" 
класа I 

„ И 
„ HI 
„ IV 
И V 
„ VI 

мувлосан 
е) за војводински типови тутун „Нова 

Црња", „Сегединска ружа" и 
„Зрењанин": 

класа I 
„ И 
„ HI 
,, IV 
,, V 
„ VI 

мувлосан 

ж) за типови тутун „Светла Вирџинија", 
„Вирџинија С-17" и „Столац": 

класа I 
„ И 
„ Ш 
„ IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 
з) за тип тутун „Авала": 

класа I 
„ И 
„ Ш 
„ IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 
ѕ) за тип тутун „Дрина": # 

класа I 
„ II 
,, И1 
,, IV 

V vi 
мувлосан I 

и) за тип тутун „Берлеј": 
класа I 

„ И 
„- Ш 
„ IV 
„ V 
,, v i ! 

мувлосан 1 ' 

Дин/kg 
36,00 
32,85 
31,00 
28,15 
26,20 
23,80 
22,70 
20,55 
19,00 
16,75 
13,55 
10,50 

21,65 
19,05 
16,25 
12,95 
9,75 
7,60 
5,30 

15,45 
13,75 
12,45 
11,25 
10,05 
8,80 
7,00 

27,40 
24,40 
21,00 
17,30 
13,70 
10,90 
7,35 

20,05 
18,05 
15,55 
14,05 
11,55 
10,05 
7,05 

24,75 
20,85 
17,60 
14,30 
12,40 
9,75 
9,10 

20,30 
18,50 
16,50 
13,80 
11,20 
9,05 
7,30 мувлосан 

г) за тип тутун „Просечан": 
класа I 

„ И 
„ HI 
„ I V 
„ V 
„ VI 

мувлосан 

22,15 
19,55 
16,95 
14,75 
12,25 
9,75 
7,80 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат фран-
ко вагон или франко магацин, по избор на органи-
зацијата. 

За тутунот во бали (чекии), кој претставува 
мешаница на две соседни класи тутун, важат мини-
малните откупни цени за пониска класа на тутунот. 

Ако тутунот зво бали претставува мешаница на 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средна кла-
са и за таков тутун важи минималната откупна 

2) сорта „Прилеп": 
класа I 

„ II 
„ Ш 
„ IV 
„ V 
и VI 

мувлосан 

3) сорта „Бајина Башта": 
класа I 

„ И 
„ III 
„ IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 

в) за тип тутун „Отља": 
класа I 

„ И 
„ Ша 
„ III6 
„ IVa 
„ IV6 
„ Va 
„ V6 
„ VI 
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цена за првата пониска класа од утврдената средна 
класа. 

За тутунот во низи (нескалапен) важат мини-
малните откупни цени кои за 15°/о се пониски од це-
ните одредени во точка 1 од оваа одлука за ист 
тип, сорта и класа на тутун. 

За невообичаено влажен тутун, чија невооби-
чаена влажност е утврдена со вештачење, важат 
минималните откупни цени за една класа пониско, 
а за тутуните од најниската класа важат минимал-
н е откупни цени за мувлосан тутун. 

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се пре-
земаат без надоместок, а се признаваат во раздол-
жувањето само ако произлегуваат од матичен лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината 
на овој тутун се утврдува со вештачење, и за неа 
важат минималните откупни цени за мувлосан 
тутун. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со 
вештачење се одбива од тежината на тутунот. 

3. Организациите се должни, при преземањето 
на тутунот, да се придржуваат кон Мерилата за 
класификација на тутунот (Додаток на „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималните 
откупни цени за тутунот од родот на 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73). 

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

Е. п. бр. 136 
6 март 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 1 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

185. 

Врз основа на член 28 од Законот за кредитни-
те работи со странство (».Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72 те 6/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВА-
ЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ПРИ УВОЗОТ 
НА ОПРЕМА ОД СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ЗА 
ПРИОРИТЕТНИТЕ ГРАНКИ И ДЕЈНОСТИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

1. Во Одлуката за ослободување од полагање на 
депозити при увозот на опрема од странство на 
кредит за приоритетните гранки и дејности од об-
ласта на стопанството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/73) точка 2 се менува и гласи: 

„2. Депозитите по странските кредити од точка 
1 на оваа одлука, што во смисла на Одлуката за 
височината на депозитот при увозот на опрема од 
странство на кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/72), Одлуката за височината на депозитот по га-
ранциите и супергаранциите на овластените банки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/72) и Одлуката за 
девизите што овластените банки не можат да ги 
ангажираат кога презеглаат обврски по странски 
кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 13/68, 
18/69, 53/70 и 23/71), положени пред денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука, им се враќаат на 
депонентите." 

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

Е. п. бр. 138 
0 март 1974 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
фемал БиедаЛс, е. t*< 

186. 
Врз основа на член 81 став 3 од Законот за де-

визно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ШТО БАНКИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

1. Во Одлуката за условите што банките мораат 
да ги исполнуваат за вршење девизни работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/73 и 36/73), по точка 2а 
се додава нова точка 26, која гласи: 

„26. Банките што добиле овластување за вршење 
на девизните работи од точка 1, односно од точка 2 
на оваа одлука можат со самоуправната спогодба да 
ја овластат здружената банка чии се членки да ги 
врши сите или само одредени девизни работи во 
рамките на своите овластувања, или да предвидат 
здружената банка да може да ги врши само оние 
девизни работи за кои ќе добие посебна согласност, 
односно посебно овластување од една или од повеќе 
банки потписнички на самоуправната спогодба. 

Овластувањето за вршење на девизните работи 
од став 1 на оваа точка народната банка не може да 
го даде ако со самоуправната спогодба од тој став не 
е предвидена солидарна одговорност на овластените 
банки потписнички на спогодбата за сите работи 
што здружената банка ќе ги изврши — ако гене-
рално е овластена да ги врши работите наведени во 
спогодбата, односно солидарна одговорност на оние 
банки што на здружената банка и даваат посебна 
согласност, односно овластување — ако здружената 
банка ја врши работата според посебно овластување. 

Кон барањето за добивање на овластувањето од 
точка 1 на оваа одлука, здружената банка и ја под-
несува на Народната банка на Југославија, а за до-
бивање на овластувањето од точка 2 на оваа одлука 
на народната банка, на републиката, односно на на-
родната банка на автономната покраина, само само-
управната спогодба од став 1 еа оваа точка, а не 
мора да поднесе докази за исполнувањето на фи-
нансиските услови од точка 1, точка 2, односно точка 
За на оваа одлука." 

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

Е. п. бр. 140 
6 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

187. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОП-
РЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИ-

СЕЛИНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
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тарифа — специфична опрема за производство на 
фосфорна киселина, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73), во 1974 и 1975 година 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

84.10/1 Пумпи со наизменично прскање 
Ех. 
Двојни мембрански пумпи за до-
зирање хемикалии 5 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи изработени 
од висококвалитетен челик отпорен 
на фосфорна киселина 5 

84.11/4 Венти латори 
Ех. 
Вентилатори — дувалки за извле-
кување на отпадни гасови, обло-
жени со гума, капацитет 30.000 
ш3/ћ 5 

84.17/ 1д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Уреди за разладување на пулпа 
со испарување во вакуум, обло-
жени и однатре со гума и обзида-
ни со киселоотпорна тула 5 

84.17/Is Други машини, уреди и сл. за об-
работка на материјали, со менува-
ње на температурата 
Ех. 
— Уреди за кондензирање и пре-

чистување на мокри флуорни 
гасови, , обложени однатре со 
гума 5 

— Уреди за кондензирање и пре-
чистување на влажни гасови по 
филтрирање на пулпа на фос-
форна киселина, обложени од-
натре со гума 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови / 
Ex. 
— Уреди за отпрашување — из-

двојување на честици на суров 
фосфат од струјата на воздухот, 
капацитет 10.000 m3/h 5 

— Уреди за пречистување на флу-
орни гасови со распрскана во-
да, обложени однатре со гума 5 

— Хоризонтални обртни вакуум —' 
филтери за филтрирање на пул-
па на фосфорна киселина, со 
свртлизи сегменти за истресу-
вање на филтратот, изработени 
од висококвалитетен киселоот-
порен материјал, со пречник од 
И т и повеќе 5 

— Уреди за пречистување на от-
падни гасови по филтрирање на 
пулпа на фосфорна киселина, 
обложени однатре со гума 5 

— Лептести вакуум-филтери за 
филтрирање тиња на гипс, из-
работени од висококвалитетен 
челик отпорен на фосфорна ки-
селина 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Автоматски шински ваги за дози-
рање на суров фосфат, капаци-
тет од 10 до 25 t/h, со прециз-
ност на мерење од ±1% 8 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
сејување сепарација, перење, кр-
шење и сл. 
Ех. 
Мешачи на отпадни води изра-
ботени од челик, превлечени со 
пластична маса 8 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Реактори со мешалки за разла-

гање на суров фосфат и пулпа 
од суров фосфат, обложени од-
натре со гума и обзидани со ки-
селоотпорна тула 5 

— Уреди за мешање повратна фос-
форна киселина, обложени од-
натре со гума и со обзидано дно 
со киселоотпорна тула 5 

— Уреди за мешање хемикалии, 
изработени од висококвалите-
тен кисел оотпорен материјал, 
обложен однатре со гума 5 

— Уреди за претворање на хеми-
хидрат во адихидрат ср мешање, 

I обложени однатре со гума и об-
зидани со киселоотпорна тула 5 

— Уреди за мешање гипс со вода, 
обложени однатре со гума и об-
зидани со киселоотпорна гума 5 

— Уреди за мешање силикофлу-
ороводородна киселина, обложе-
ни однатре со гума 5 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 137 
6 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

188. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО ВРЗ 
ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА СО СТРАНСКИ 
ФИРМИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА СЕ УВЕЗУВААТ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

1. На производите од до лу наведените тарифни 
броеви односно ставови на Царинската тарифа, што 
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се увезуваат за потребите на производителите на 
патнички автомобили врз основа на договор за дол-
горочна производствена кооперација со странски 
фирми, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73 и 45/73) во 1974 и 1975 година ќе се примену-
ваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број д стапка 

1 * 2 3 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, 
клипни 15 

87.02/1а Патнички автомобили 
Ех. 
Патнички автомобили во посебно раз-
глобена состојба: лимена школка без 
вградени делови (небојосана, бојосана 
и лакирана или не), мотор и др. 15 

87.05/2 Каросерии за патнички автомобили 
Ех. 
Каросерии (лимени школки) за пат-
нички автомобили без вградени дело-
ви, небојосани, бојосани и лакирани 
или не 15 

87.06 Делови и прибор за моторните возила 
ОД тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 
Ех. 
Делови и прибор за патничките авто-
мобили од тар. бр. 87.02/1а 15 

2. Царинската стапка од точка 1 на ова решение 
ќе се применува исклучително на увозот што орга-
низациите на здружениот труд — производители на 
патнички автомобили го вршат врз основа на одо-
брен и регистриран договор за долгорочна производ-
ствена кооперација со странски фирми. 

При царинењето на производите од точка 1 на 
ова решение, кон увозната царршска декларација се 
прилагаат писмена изјава дека увозот се врши врз 
основа на договор за долгорочна производствена 
кооперација, во која мора да биде наведен и дату-
мот на решението за одобрението и за регистраци-
јата на договорот за долгорочна производствена 
кооперација, како и пријава на банката за склуче-
ната работа на увозот по основ на долгорочна про-
изводствена кооперација. 

Увозот може да се врши само преку една цари-
нарница надлежна според местото во кое се про-
изведуваат патничките автомобили. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 141 
6 март 1974 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Бнедиќ, е. р. 

189. 

Врз основа на член 397' став 3 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦА-
РИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕД-
СТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ 

СТОКИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на продажбата на 

царинските стоки и за распоредот на средствата до-
биени со продажбата на тие стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/73) во член 15 став 1 на крајот се 
додаваат запирка и зборовите: „со наплата на надо-
местокот според проценетата вредност на предметот.". 

Член 2 
Во член 16 зборовите: „трошоците на сместува-

њето, превозот и чувањето на стоките, се замену-
ваат со зборовите: „надоместокот според процене-
тата вредност на предметот". 

Член 3 
Во член 21 зборовите: „до 31 март 1974 година" 

се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1974 
година". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-2425/1 
26 февруари 1974 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

190. 
Врз основа на член 25 од Законот за здравстве-

ната исправност на животните намирници и на пред-
метите од општа употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), во согласност со сојузниот 
секретар за стопанство и со сојузниот секретар за 
земјоделство, сојузниот секретар за труд и социјал-
на политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА 
ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИ-
ТЕ ОД ОПШТА УПОТРЕБА ШТО МОЖАТ ДА СЕ 

ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишуваат 

минималните услови во поглед на хигиенската ис-
правност на предметите од општа употреба што 
можат да се пуштаат во промет во Југославија. 

Член 2 
Како предмети од општа употреба, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат: 
1) садовите, приборот и амбалажата за живот-

ните намирници; 
2) детските играчки; 
3) средствата за одржување на личната хигиена, 

за нега и за разубавување на лицето и телото; 
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4) средствата за одржување на чистотата во до-
маќинството; 

5) тутунските преработки. 
Член 3 1 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и 
ра предметите од општа употреба што се увезуваат. 

На предметите од општа употреба што исклу-
чително се наменети за извоз не се применуваат 
одредбите на овој правилник. 

Член 4 1 

Одредбите на овој правилник се задолжителни 
за организациите на здружен труд, за другите прав-
на лица и за граѓаните што ги произведуваат и ги 
пуштаат во промет односно ги увезуваат предмети-
те од општа употреба од член 2 на овој правилник. 

II. САДОВИ И ПРИБОР ЗА ЖИВОТНИТЕ НАМИР-
НИЦИ 

А. ©ишти услови за прометот 
Член 5 

Садовите и приборот за животните намирници 
(во понатамошниот текст: садовите и приборот) што 
се употребуваат при приготвувањето, производство-
то, мерењето, преработката, доработката, превозот 
или употребата на животните намирници, не смеат 
да бидат изработени од материјали што отпуштаат 
состојки штетни по здравјето или неповолно влијаат 
врз органолептичките, физичките или хемиските 
својства на животните намирници и на нивното 
одржување во хигиенски исправна состојба. 

Покрај условите од став 1 на овој член, садови-
те и приборот наменети за преработка и држење на 
лесно расипливи животни намирници не смеат да 
бидат изработени од материјали што се пропустли-
ви и порозни и кои не ги штитат животните намир-
ници од неповолно надворешно влијание. Рабовите 
и другите места на кои се составуваат две површи-
ни на таквите садови и прибор мораат да бидат за-
облени. 

Член 6 
Садовите и приборот мораат да имаат мазни по-

вршини без длабнатини и пукнатини и мораат да 
бидат изработени така што да можат лесно и ус-
пешно да се чистат, мијат и дезинфицираат. 

Садовите и приборот наменети за приготвување 
и издавање на храна и пијачки или за превоз на 
млеко мораат да бидат изработени така што да мо-
жат со загревање да се стерилизираат. Таквите садо-
ви и прибор не смеат да се употребуваат за други 
цели. 

Забрането е пуштањето во промет и употребу-
вањето на садови и прибор што од внатрешната 
страна се накршени, дотраени или оштетени до таа 
мерка што да можат да влијаат врз хигиенската 
исправност на животните намирници односно на 
здравјето на потрошувачите. 

Член 7 
Боите за бојосување и пигментите за превлеку-

вање на садови и прибор чии бојосани површини до-
аѓаат во непосреден допир со животните намирници 
не смеат да преминуваат во намирниците ниту сме-
ат да содржуваат, сметано на 1 т 2 бојосана повр-
шина или на 100 g сува боја, повеќе од: 

1) 0,3 mg арсен; 
2) 1 mg олово; 
3) 4 mg тешки метали, вкупно. 
Боите за бојосување и пигментите за превлеку-

вање на садови и прибор чии бојосани површини 
не доаѓаат во непосреден допир со животните на-
мирници, мораат само во поглед на содржината на 
арсен и олово да ги исполнуваат условите од став 1 
на овој член. 

Член 8 
Лепилата, заштитните лакови и сличните по-

мошни материјали, што на садови и прибор се на-
оѓаат на места што доаѓаат во непосреден допир со 
животните намирници односно на места на кои пос-
тои можност да дојдат во непосреден допир со жи-
вотните намирници, мораат да ги исполнуваат усло-
вите предвидени во член 24 точ. 1, 2 и 3 од овој 
правилник. 

Заштитните лакови мораат цврсто да се залепат 
за подлогата на садови и прибор и целосно да ја по-
криваат. Заштитните лакови мораат да бидат отпор-
ни спрема водата и животните намрници, не смеат да 
се растворуваат во 3% натриум хлорид, 4% оцетна 
киселина, 10% етанол, како ниту на температура на 
која се врши стерилизација на производите. 

Член 9 
Врз 'садовите и приборот мора да биде втиснат 

знакот на производителот кој не може да се симне 
при употребата. 

Б. Посебни услови за прометот 
1. Метални садови и прибор ! 

Член 10 
Металните садови и прибор не смеат да бидат 

изработени од олово или од легури со олово ниту 
од метал или легури од метал, што содржат повеќе 
од 0,03% арсен. 

Алуминиумот употребен за изработка на метал-
ни садови и прибор мора да биде со чистота од нај-
малку 99,0%. Алуминиумските легури употребени за 
изработка на метални садови и прибор наменети за 
прехранбената индустрија не смеат да содржуваат 
повеќе од 0,25% цинк и 0,25% бакар. 

Деловите на метални садови и прибор што не 
доаѓаат во непосреден допир со животните намир-
ници можат да се изработуваат од легури што содр-
жат најмногу 10% олово, под услов тие делови да 
бидат целосно покриени со превлеки од метал и од 
емајл кој не содржи состојки штетни по здравјето. 

Член И 
Металните садови и прибор не смеат да бидат 

изработени од цинк ниту од легури што содржат 
повеќе од 1% олово, повеќе од 0,03% арсен односно 
повеќе од 1% кадмиум. 

Ако поради употребата на метални садови и при-
бор постои можност од корозија, површините на 
таквите садови и прибор што доаѓаат во непосреден 
допир со животните намирници мораат да бидат 
заштитени хигиенски со исправни органски заштит-
ни превлеки или со метални превлеки (калаисани, 
никлува!«! или хромирани). 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува 
на металните садови и прибор за печење (тави, ска-
ри, ражни, долапи за кафе и ел.). 

^ ' Член 12 
Забранет е прометот и употребата на садови и 

прибор произведени од бакар или од негови легури, 
ако се наменети за животни намирници во течна 
или во кашеста состојба. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на садови и прибор што се наменети за варење кафе 
ако се правилно калаисани, како ниту на бакарните 
казани наменети за печење ракија ако бакарот е 
електролитички и ако е со чистота од најмалку 
99,5%. 

Член 13 
За изработка на прибор за јадење не смее да се 

употреби бакар и цинк, освен во легури што eg 
вообичаени за изработка на таквиот прибор (ново 
сребро, ал пак и ел.). 
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Приборот за јадење мора да биде изработен та-
ка што да не смее да има остри рабови (освен се-
чилото на нож и врвот на вилушка), а сите површи-
ни мораат да бидат целосно мазни (полирани). 

Член 14 
Забранет е прометот и употребата на метални 

садови и прибор што се покриени со превлеки од 
цинк, кадмиум, олово или од нивни легури. 

Заштитните превлеки на метални садови и 
прибор мораат рамномерно да ја покриваат површи-
ната што доаѓа во непосреден допир со животните 
намирници и не смеат да имаат меурчиња, надигна-
ти места и пукнатини. 

За изработка на делови од метални садови и 
прибор што не доаѓаат во непосреден допир со жи-~ 
вотните намирници може да се употреби цинк од-
носно кадмиум и нивни превлеки. 

Член 15 
Лемењето на метални садови и прибор може да 

се врши со калај со чистота од 97% кој не содржи 
повеќе од 0,03% арсен и повеќе од 0,59/о олово. Леме-
њето на надворешните површини на метални садови 
и прибор може да се врши и со легура на калај и 

. олово под услов легурата на олово да не навлегува 
во внатрешноста на садовите односно прибором 

2. Емајлирани садови и прибор 

Член 16 
За изработка на емајлирани садови и прибор 

мора да се употребува железен лим или леано же-
лезо. 

Емајлот со кој се прев лекуваат површините на 
садови и прибор, што доаѓаат во непосреден допир 
со животните намирници, не смее да содржува лес-
но растворливи материјали и мора да биде од та-
ков квалитет што да се обезбеди трајност на садо-
вите и приборот при нивната вообичаена употреба. 

Површините и 'рабовите на емајлирани садови и 
прибор мораат да бидат мазни и сјајни, без меури 
и места на кои емај лот испукал или отпаднал. 

Член 17 
Емајлираните садови и прибор, при пробата из-

вршена со варење за време од 30 минути во раствор 
од 4°/о-тна оцетна киселина, не смее да отпушта: 

1) повеќе од 0,5 mg емајл, сметано на површина 
од 1 dm1 на садот; 

2) повеќе од 1 mg олово ниту повеќе од 5 mg 
антимон, бариум, цинк и кадмиум поединечно или 
вкупно, сметано на сад со зафатнина од 1 литар од-
носно на површина од 5 dm2 на садот во кој се вари. 

3. Цементни садови и прибор i 

Член 18 
Садовите и приборот од цемент или од слични 

порозни материјали мораат од внатрешната страна 
да бидат целосно заштитени со непропустливи пре-
влеки постојани и отпорни спрема состојките на 
животните намирници. 

Ако внатрешната страна на садови и прибор од 
став 1 на овој член се штити со непропустливи ма-
теријали (плочички од порцелан, стакло, вештачка 
маса и ел.), сета нивна површина мора да биде об-
ложена на начин кој оневозможува создавање на 
пукнатини и вдлабнатини. 

4. Глинени, керамички, порцелански и стаклени 
садови и прибор 

Член 19 
Глинените садови и прибор смеат да се пуштаат 
промет само ако се изработени од грнчарска 

глина. Готовите производи мораат по сушењето да 
бидат премачкани со смес за добивање глеѓ и пе-
чени на температура од најмалку 800°С. 

По исклучок, во промет може да се пуштаат 
глинени садови што нечсе глеѓосани ако служат за 
посебно приготвување на одредени јадења и ако ги 
исполнуваат другите услови пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 20 
Глеѓот на глинените, керамичките и порцелан-

ските садови и прибор не смее да биде оштетен и не 
смее да се лупи од површината на садовите односно 
прибором 

Рабовите на глинените, керамичките, порцелан-
ските и стаклените садови и прибор, што при упо-
требата се принесуваат кон устата, мораат да бидат 
заоблени и мазни. 

Член 21 
Глинените садови и прибор што се глеѓосани и 

керамичките садови и прибор, наполнети со 4%-тна 
оцетна киселина (4 g во 100 g>, не смеат за време 
од 24 часа на собна температура (20 °С) да отпуштаат 
повеќе од 4 mg олово сметано на зафатнина од 1 
литар, ако садот е со зафатнина поголема од 0,5 
литри односно повеќе од 0,5 олово сметано на за-
фатнина од 100 ml ако садот е со зафатнина по-
мала од 0,5 литри. 

Порцеланските садови и прибор при пробата из-
вршена во смисла на став 1 на овој член не смеат 
да отпуштаат олово. 

Член 22 
Глинените, керамичките и порцеланските садо-

ви и прибор можат да се бојосуваат само со бои 
што ги исполнуваат условите пропишани во член 7 
на овој правилник. 

Член 23 
Украсите на емајлираните, глеѓосаните, в п и е -

ните, керамичките, порцеланските и стакле-
ните садови и прибор, не смеат да отпуштат 
боја ниту повеќе од 5 mg олово сметано на 100 т 2 

украсена површина, ако таа површина за време од 
24 часа на собна температура се држи во воден ра-
створ на 4%-тна оцетна киселина. 

5. Садови и прибор од вештачки маси 

Член 24 
Вештачките маси за изработка на садови и при-

бор мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат материи штетни по здравјето 

или материи кои можат неповолно да влијаат врз 
органолептичките својства и составот на животните 
намирници; 

2) да бидат произведени од такви материјали и во 
таков облик што садовите и приборот да можат ед-
ноставно и со вообичаена постапка за чистење да 
се одржуваат во хигиенски исправна состојба; 

3) да не се смекнат на температура под 100°С, 
освен ако се наменети за изработка на цевки за 
водоводни уреди; 

4) да не содржат смекнувачи врз база на три-
крезилфосфат и негови хомолози; 

5) да не содржат тешки метали ниту нивни соли 
над количините одредени во член 7 на овој пра-
вилник; 

6) да не бидат бојосани со бои што не ги испол-
нуваат условите предвидени во член 7 на овој пра-
вилник. 

Член 25 
За изработка на садови и прибор што наменски 

доаѓаат во допир со масти или со животни намир-
ници со голема содржина на масти или со животни 
намирници што на својата површина излачуваат 
маст, не смеат да се употребуваат лоливинилхлорид, 
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поливинилденхлорид, поливинилацетат и на нив 
сродни полимери односно кополимери, што ги содр-
жат смекнувачите од член 24 точка 4 на овој пра-
вилник, како ниту вештачки маси од полиетилен 
доколку тие не се каширани. 

Каширањето може да се изврши со ламинат од 
целофан, со недопустлива хартија или со друг по-
годен материјал (алуфолии и сл.), ако се исполнети 
условите предвидени во чл. 49 и 50 на овој пра-
вилник. 

Член 26 
За изработка на садови и прибор од вештачки 

маси, можат да се употребат само оние вештачки 
маси за кои е прибавен атест од здравствена или 
друга организација на здружен труд овластена за 
вршење анализа на предмети од општа употреба. 

6. Дрвени садови и прибор 

Член 27 
Дрвените садови и прибор наменети за чување 

или превоз на поодделни животни намирници, су-
ровини односно полупреработки, мораат да бидат 
изработени од целосно здраво дрво кое не одава ми-
ризба или кое на друг начин не влијае неповолно 
врз органолептичките својства на животните на-
мирници. 

Забрането е пуштањето во промет на садови и 
прибор од дрво што веќе било употребено, кое е 
бојосано или кое, заради спречување на гниење и 
сушење, е импрегнирано со хемиски средства. 

Член 28 
Дрвените садови и прибор можат од внатреш-

ната страна да се заштитат со мазни и изедначени 
превлеки кои во поглед на материјалите од кои се 
изработени мораат да ги исполнуваат условите пред-
видени во член б на овој правилник. 

Член 29 
Дрвените садови и прибор можат од надвореш-

ната страна да се бојосуваат со бои кои не се ште-
тни по здравјето и кои не се симнуваат лесно при 
употребата, чистењето и миењето на садовите и 
прибором 

7. Прибор од гума I 1 

Член 30 
Гумата за изработка на прибор што доаѓа во не-

посреден допир со животните намирници во цврста 
или течна состојба не смее да содржи саѓи, ниту 
повеќе од 5 mg/kg арсен, 10 mg/kg олово, селен или 
телур и 3,0% цинк. Екстрактот со вода и 10%-тен ета-
нол не смее да биде поголем од 2,0%. Екстрактот со 
3%-тна оцетна киселина не смее да биде поголем од 
7,0%, а разликата помеѓу екстрактот со оцетна ки-
селина и неговиот сулфатен пепел не смее да биде 
поголема од 2,0%. 

Гумата за изработка на прибор кој при употре-
бата се става во устата или доаѓа во допир со ус-
тата (за цуцли, наставки на шишенца за доење и 
ел.), гумата за изработка на затиначи, затворачи и 
вентили за садови и прибор, како и гумата за из-
работка на цевки на инсталации за точење на пи-
јачки, не смее да содржува амински средства про-
тив стареење, ниту повеќе од 1,0% цинк, што се од-
редуваат во 4%-тен раствор на оцетна киселина во 
текот на 24 часа. 

Член 31 
Материите од кои се произведува гумената маса 

(еластимери, полнила, омекнувач^, стабилизатори и 
др.) мораат да ги исполнуваат условите предвидени 
за вештачките маси (член 24 точ. 1, 3 и 6). 

Член 32 
Гумените затиначи за херметичко затворање на 

амбалажа мораат да ги исполнуваат условите од 

член 30 став 1 и од член 31 на овој правилник. Так-
вите затиначи не смеат да отпуштаат повеќе од 
0,04% цинк екстрахиран во раствор на 4%-тна оцетна 
киселина за време од 24 часа на собна температура. 

Затиначите од став 1 на овој член мораат да 
бидат доволно еластични, по површината не смеат 
да имаат бразди ниту дупчиња, не смеат да се смек-
нат ниту да имаат непријатна миризба при загрева-
ње на температура до 130°С. 

Член 33 
Гумениот прибор може да се бојосува со дозво-

лени бои (член 7) со внесување на бои во гумената 
маса во текот на процесот на производството на гу-
мата односно преработката на суровата гума. 

Забрането е површинското бојосување на готов 
прибор од гума. 

8. Прибор од текстил 

' Член 34 
Приборот од текстил може да се пушта во про-

мет само ако е изработен од нова преѓа и од текстил, 
што не се бојосани ниту импрегнирани со инсектици-
ди или со други средства кои поради непријатна 
миризба или други својства можат неповолно да 
влијаат врз хигиенската исправност на животните 
намирници. 

9. Друг прибор 

Член 35 
Гревчињата за вцицување на алкохолни и безал-

кохолни пијачки можат да бидат од вештачка маса 
или од слама. 

Гревчињата од вештачка маса мораат да бидат 
изработени од материјали што ги исполнуваат усло-
вите пропишани во член 24 точ. 1, 3 и 5 на овој пра-
вилник. 

Гревчињата од слама не смеат да бидат загадени 
со мувла и со спори и мораат да ги исполнуваат 
другите хигиенски услови. 

Гревчињата од ст. 2 и 3 на овој член мораат да 
бидат пакувани така што да не постои можност од 
нивно загадување. 

Член 36 
Деловите на садови (уреди) за испотување и ме-

лење на животни намирници, што доаѓаат во непо-
среден допир со животните намирници, не смеат да 
бидат изработени од цинк, кадмиум, олово или нив-
ни легури. 

Член 37 
Слојот на материјалите, што служи за топлотна 

изолација на фрижидери и на разладни уреди кои 
се употребуваат за превоз на издадени и длабоко 
смрзнати животни намирници, мора да биде целосно 
заштитен со непропустливи материјали. 

Вештачките маси со кои од внатрешната страна 
се обложуваат фрижидерите и разладните уреди од 
став 1 на овој член, мораат да бидат без миризба. 

Член 38 / 
За зацврстување, поврзување и полнење на пук-

натини на мелнички камења на површините помеѓу 
кои се врши .мелењето, не смее да се употребува 
олово ниту легура што содржи повеќе од 1% олово. 

III. АМБАЛАЖА ЗА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ 

А. Општи услови за прометот 

Член 39 
Амбалажата за животните намирници (во пона-

тамошниот текст: амбалажата) што доаѓа во непос-
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реден допир оо животните намирници мора да биде 
изработена од материјали што не влијаат неповолно 
врз органолептичките, хемиските или физичките 
својства на животите намирници и не смее да со-
држува . материи кои можат да бидат штетни по 
здравјето. 

Член 40 
Материјалите употребени за лемење на амбала-

жа што доаѓа во непосреден допир со животните на-
мирници мораат да ги исполнуваат условите про-
пишани во член 15 на овој правилник. 

Член 41 
Заштитниот лак на амбалажата, што на кој и да 

било начин доаѓа во допир со животните намирници, 
не смее да влијае врз зголемувањето на концентра-
цијата на дозволените количини тешки метали во 
животните намирници ниту да отпушта растворува-
чи или други органски материи што се наоѓаат во 
составот на лакот. 

Заштитниот лак од став 1 на овој член мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да не бабри, да не се лупи или да не пука при 
свиткување на лимот, фолиите и ел; 

2) добро и рамномерно да се залепува за повр-
шината на амбалажата и да нема меурчиња; 

3) да е отпорен и да не се менува на температура 
од 80°С до 130°С; 

4) да нема резидуални миризби. 

Член 42 ' 
За бојосување на амбалажа чија бојосана повр-

шина доаѓа во непосреден допир со животните на-
мирници, можат да се употребуваат бои што ги ис-
полнуваат условите од член 7 на овој правилник. 

За бојосување на амбалажата од став 1 на овој 
член можат да се употребат и: 

1) бои и пигменти со бариум сулфат, кои не со-
држат бариум-карбонат и во вода растворлив ба-
рамови соединенија; 

2) бои со хромоксид; 
3) бои произведени од бакар, цинк, калај и нивни 

легури (бронзени бои); 
4) бои запечени во стаклена маса, глазури или 

емајл. 
Ако боите од точка 4 став 2 на овој член содр-

жат бариум и антимон, смеат да се употребуваат за 
бојосување на амбалажа само ако по варењето за 
време од еден час во воден раствор на 4%-тна оцетна 
гавелина не биде растворен баоиумот односно ако 
со варењето во воден раствор на 4%-тна винска кисе-
лина не биде растворен антимонот. 

Член 43 
Врз амбалажата мора да постои знакот на про-

изводителот. 

Б. Посебни услови за прометот 
1. Амбалажа од метал 

Лименки 

Член 44 
За изработка на лименки може да се користи 

бел лим — електролитски и топлокалаисан, алуми-
ниумов лим и хромиран челичен лим. 

Белиот лим што се употребува за изработка на 
лименки не смее да содржува повеќе од 1% олово 
ниту повеќе од 0,03% арсен. 

Алуминиумскиот лим што се употребува за из-
работка на лименки не смее да содржува повеќе од 
0,25% бакар ниту повеќе од 0,25°/о цинк. 

Хромираниот челичен лим што Се употребува за 
Изработка на лименки не смее да содржува повеќе 
од 0,03% арсен. 

Калај от што Се употребува за изработка на бел 
лим не смее да содржува повеќе од 0,5% олово или 
кадмиум — поединечно или вкупно ниту повеќе од 
0,01% арсен. 

Член 45 
Надворешните и внатрешните површини на ли-

менка мораат да бидат чисти и мазни со изедначена 
и непрекината превлека на калај односно на заш-
титен лак и не смеат да имаат гребеница бразди, 
меурчиња, вдлабнатини или какви и да било други 
оштетувања на превлеката. 

Надолжниот опој (аграватурата) на лименка мо-
ра да биде рамномерно исполнет со слој од соодве-
тен материјал за лемење. 

Легурата за лемење на надолжните изжлебени 
споеви (лемење на надворешната страна) може да 
содржува до 98% олово. 

Легурата на калај и олово за лемење на надол-
жни преклопни рабови на лименки мора да содржу-
ва 50% калај. Работ на лименки на внатрешната 
страна мора да се покрие со лак. 

За лемење на двојни преклопни споеви на чет-
вртаести и овални лименки (лименки за риби, deco-
llage) може да се употреби легура Од олово и ка-
лај со 50% калај. 

Член 46 
Лепилата што се користат за лепење на етикети 

и валепници на лименки, не смеат да содржуваат 
материи што би можеле корозивно да дејствуваат 
врз лимот. 

Метални туби 

Член 47 
Металните алуминиумови туби мораат да бидат 

изработени од алуминиум со чистота од најмалку 
99% или од алуминиумот легури. 

Металните алуминијумски туби • произведени од 
материјалите од став 1 на овој член не смеат да со-
држуваат повеќе од 0,1% бакар, повеќе од 0,1% цинк 
ниту повеќе од 0,8% железо. 

Заштитниот лак со кој се превлекува внатреш-
ната страна на метална туба мора да биде добро пе-
чен, не смее да пука при свиткување на тубата и 
мора да ги исполнува условите од член 41 на овој 
правилник. 

Член 48 
Затиначите на капакот на метална туба мораат 

да бидат изработени од материјали што не се раство-
руваат во содржината на тубата. 

Затиначите од став 1 на овој член мораат да 
бидат пригодени така зито целосно да го исполну-
ваат и покриваат дното на капакот, а при отвора-
њето на тубата не смеат да се одвојуваат од дното 
на капакот. 

Капакот на метална туба, заедно со затиначот, 
мора херметички да го затвора отворот на тубата. 

Алуминиумови и други метални фолии 

Член 49 
Алуминиумските фолии што се употребуваат за 

непосредно пакување на животни намирници со-
гласно со важечките прописи за квалитетот на 
поодделни животни намирници, можат да се изра-
ботуваат од алуминиум со чистота од најмалку 99'%. 

Алуминиумските и други метални фолии што се 
употребуваат за пакување на животните намирници, 
можат да се капжраат со специјални видови хар-
тија и да се прев лекуваат со вештачки маси што ги 
исполнуваат условите пропишани во член 54 на овој 
правилник. 
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Во кашир аните алуминиум о ш фо лин можат да 
се распоредат ft алуминиумските фо лин облагороде-
ни со лакови, под услов лакот што создава слој од-
носно фолија, да ги исполнува условите од чл. 39 и 
41 на овој правилник. Во таквите фолии може да се 
пакува чоколада, чоколадни десерти, кекс, вафел-
ппроизводи и сл. 

Копираните метални фолии под нормален при-
тисок не смеат да пропуштаат водена пара. 

Маснотии и други животни намирници богати со 
маст и со кујнска сол не смеат да се пакуваат во 
недатирани односно нелакиран** алуминиумови 
ФОЛИЈИ. 

Член 50 
Лепилата што се употребуваат при изработката 

ва каптирали метални фолии мораат да бидат без 
миризба и не смеат да ги влажат фолиите. 

Лепилата од став 1 на овој член не смеат да ги 
губат лепливите својства при обработката на фо лиги-
те со врела водена пара. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува 
на природниот восок што се употребува при каши-
рањето на металните фолии наменети за пакување 
на животни намирници што по пакувањето, не под-
лежат на термичка обработка. 

Член 51 
Забрането е при изработката на метални туби, 

алуминиумов и други метални фолии и ленти, за 
премачкување да се употребуваат материи кои мо-
жат неповолно да влијаат врз животните намирници. 

Други видови метална амбалажа 

Член 52 
Млекаре ките канти и цистерни можат да се из-

работуваат од не'рѓосувачки челик, бел лим, елок-
сиран алуминиум и од соодветни алуминиумови ле-
гури, како и од соодветни пластични маси. 

Млекарските канти и цистерни мораат да бидат 
изработени така што да можат лесно и успешно да 
се чистат, мијат и дезинфицираат. 

Млекарска те канти и цистерни можат да се зат-
вораат само со капаци со затиначи што ги исполну-
ваат условите од член 32 на овој правилник. 

Член 53 
Другата метална амбалажа (сандаци, кошници, 

кутии, шишиња, буриња и др.) што доаѓа во непос-
реден допир со животните намирници мора на внат-
решните површини да биде заштитена со превлека 
од калај или друга материја која не влијае непо-
волно врз органолептичките особини и хемискиот 
состав на намирниците. 

2. Амбалажа од вештачки маси 

Член 54 
Вештачките маси што се употребуваат за изра-

ботка на амбалажа што доаѓа во непосреден допир 
со животните намирници мораат, покрај условите од 
член 24 точ. 1, 2, 4 и 5 на овој правилник, да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

1) да не содржат полнела, стабилизатор^ стек-
нувачи, бои или други во технолошкиот процес пот-
ребни материи што можат да преминат на живот-
ните намирници; 

2) да не смекнуваат на температура под 100°С 
ако се употребуваат за изработка на амбалажа на* 
монета за пакување на животни намирници што во 

текот на технолошкиот процес се подложуваат на 
термичка обработка. 

Член 55 
Вештачките маси можат да се бојосуваат со 

боите предвидени во член 42 на овој правилник, ка-
ко и со други органски бои што не се штетни по 
здравјето, под услов употребените бои да не се рас-
творуваат при пробата извршена во врела вода и во 
врел раствор на 4%-тна оцетна киселина во текот на 
еден час, или со стоење во текот на 24 часа на собна 
температура. 

Бојата на амбалажата од вештачки маси чија 
бојосана површина доаѓа во непосреден допир со 
животните намирници, односно бојата на ознаката 
на амбалажата, не смее да преминува на животните 
намирници. 

Член 56 
Амбалажата од вештачки маси што се употре-

бува за пакување на животни намирници кои се 
осетливи на кислород од воздухот, или кои лесно 
примаат влага од воздухот и туѓи миризби, под нор-
мален притисок не смее да пропушта водена пара. 

Член 57 
Амбалажата од вештачки маси во облик на 

ќесичиња наменета за пакување на ароматични жи-
вотни намирници (кафе, црн пипер, чај, ванила и ел.) 
по извршеното пакување мора херметички да се 
затвори (со заварување и ел.). 

Ароматичните животни намирници не смеат да 
се пакуваат во ќесичиња од чист полиетилен докол-
ку не се каширани. 

Каширањето на амбалажата од полиетилен мо-
же да се изврши со материјалите и под условите 
што се предвидени во член 25 став 2 и чл. 49 и 50 на 
овој правилник. 

3. Амбалажа од хартија 

Член 58 
Амбалажата од хартија (пергамент^ хартија, 

пергамин-хартија, други видови хартија за пакува-
ње, картон и др.) што при пакувањето доаѓа до не-
посреден допир со животните намирници, не смее 
да содржува повеќе од 3 mg/kg арсен, ниту повеќе 
од 10 mg/kg олово, како ниту повеќе од 40 mg/kg 
тешки метали вкупно. 

Амбалажата од став 1 еа овој член мора да биде 
без миризба. 

Член 59 
Ако при пакувањето доаѓаат во непосреден до-

пир со масти од животинско или растително потек-
ло, со други животни намирници што содржат висок 
процент на маст, со месо и со производи од месо, со 
производи од млеко и со јајца во прав, пергамент-
ната хартија и пергамин-хартијата не смеат до со-
држуваат машезиумхлорид, а други хлориди можат 
да содржуваат најмногу 2°/о (сметано како натриум -
хлорид). 

Член 60 
Пергаментната хартија, пергамин-хартијата и 

другите специјални видови хартија што содржат 
најмногу 1 грам бензоева киселина односно 1,2 гра-
ма натриумбензоат, сметано на 1 т 2 хартија, можат 
да се употребуваат за пакување на оние животни 
намирници на кои согласно со важечките прописи 
за квалитетот на намирници те смеат да им се дода-
ваат такви конзерванс^ 
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Хартијата од став 1 на овој член може да се упо-
требува и за пакување на животни намирници на 
кои не смеат да им се додаваат бензоева киселина 
или натриумбензоат, под услов во намирниците што 
доаѓаат во непосреден допир со таквата хартија да 
не се докаже присуството на наведените конзер-
ванс^. 

Член 61 
Амбалажата од хартија што се употребува за 

пакување на агруми (лимон, портокали, мандарини, 
грејп-фрут и ел.) смее да содржува најмногу 0,6 
грама дифенил, сметано на 1 т 2 амбалажа. 

Член 62 
Амбалажата од хартија што при пакувањето 

доаѓа во непосреден допир со животните намирници 
може да биде импрегнирана со парафин, со восок 
или со заштитен лак, кои ги исполнуваат условите 
пропишани во чл. 39 и 41 на овој правилник. 

Член 63 
Амбалажата од хартија не смее да биде бојо-

сана, ако се употребува за непосредно пакување на 
маст, путер, маргарин, кајмак и други млечни про-
изводи богати со маст, како и за пакување на чоко-
лада, какао-прав, месо, слаткарски производи, сла-
долед, млеко во прав, јајца во прав, производи од 
месо, бурек, масно печиво и кујнска сол. 

Амбалажата од став 1 на овој член на надво-
решната страна може да има бојосани ознаки под 
услов бојата да не преминува на животните намир-
ници. 

Амбалажата од хартија што се употребува за 
пакување на други животни намирници односно 
ознаките на таквата амбалажа, можат да се бојосу-
ваат со боите предвидени во член 42 на овој правил-
ник под услов боите да не се растворуваат во вода 
и во маст. 

Член 64 
Забрането е за пакување на животни намирници 

да се употребува: 
1) влажна, измастена или извалкана хартија; 
2) тапетна хартија; 
3) хартија што има миризба или која ги отпуш-

та своите состојки. 
Забрането е пакувањето на животни намирници 

што се трошат во непреработена состојба или без 
отстранување на надворешниот слој да се употре-
бува стара хартија (весници, хартија од книги или 
тетратки и ел.) и хартија што веќе била употребена, 
ако таквата хартија доаѓа во непосреден допир со 
животните намирници. 

4. Амбалажа од стакло 1 

Член 65 
Амбалажата од стакло (шишиња, стакленки и 

ел.) мора да биде изработена од хомогена стаклена 
маса. 

Површините на внатрешната страна на амбала-
жата од стакло мораат да бидат мазни, а горниот раб 
на отворот на грлото на таквата амбалажа не смее 
да биде остер ниту оштетен. 

Член бб 
За затворање на амбалажата од стакло не смее 

да се употребува плута што веќе била употребувана. 
Затворачите за шишињата што од внатрешната 

страна се преовлечени со плута или со друг дозволен 
материјал, а кои не доаѓаат во непосреден допир со 
животните намирници, можат да бидат изработени 
рд алуминиум со чистота од најмалку 98°/о. 

Затворачите за шишињата од став 2 на овој член 
што се произведени од алуминиум не смеат да содр-
жуваат силициум, манган, магнезиум и титан повеќе 
од 0,7%, железо повеќе од 0,8%, бакар повеќе од 
0,1% ниту цинк повеќе од 0,1%. 

Капчето со кое се украсува грлото на шишето со 
затворач од плута, смее да се изработува од легура 
на калај и олово која не содржи повеќе од 50% 
олово. 

Член 67 
Амбалажата од стакло не смее да се изработува 

од стаклена волна. 
Забранета е употребата на амбалажа од стакло 

чија стаклена маса по пробата извршена со стери-
лизиран^ на температура од 121°С за време од еден 
час станала матна (мат). 

Член 68 
Амбалажата од стакло при пробата извршена со 

варење за време од половина час во раствор што 
содржи 4%-тна оцетна киселина, не смее да отпуш-
ти повеќе од 0,1 mg олово, сметано на еден литар 
зафатнина. 

Амбалажата од стакло што служи за пакување 
на вино и на разни пијачки со јаглендиоксид мора 
да издржи внатрешен притисок од најмалку пет ат-
мосфери, а сифонските шишња — внатрешен при-
тисок од најмалку десет атмосфери. 

Член 69 
Главите на оифонските шишиња можат да бидат 

изработени, освен од материјалите предвидени со 
важечките прописи за квалитетот на алкохолните 
пијачки, на пивото, на безалкохолните пијачки и на 
сирупот, на минералните води и на содаводите, и од 
специјални алуминиумон легури отпорни спрема 
дејството на јаглен-диоксид. 

! 5. Амбалажа од дрво 

Член 70 
Амбалажата од дрво (сандаци, летварки, бочви, 

каци и др.) мора да биде изработена од здраво дрво 
(еловина, смрековина, топола, буковина, дабовина т! 
др.) и обработена на начин што да не се предизви-
кува механичко оштетување на животните намир-
ници. 

Оковите на а*мбалажата од дрво мораат да бидат 
изработени така што да не нанесуваат повреди, а 
фаќалките мораат да се постават така што при ра-
кувањето со амбалажата животните намирници да 
не се допираат со раце. 

Член 71 
Бочвите и каците мораат од сите страни да би-

дат мазни и не смеат да имаат пукнатини и нерам-
нини кои би го спречувале нивното чистење и одр-
жување во хигиенска состојба на вообичаениот 
начин. 

Затиначите помеѓу дагите на дното и капаците 
на бочвите и каците мораат да бидат добро вграде-
ни и не смеат да пропуштаат никаква течност. 

Бочвите за пиво не смеат да пропуштаат течност 
ниту под внатрешен притисок од две атмосфери. 

Член 72 
Лепилата што се употребуваат при изработката 

на амбалажата од дрво не смеат штетно да дејству-
ваат врз органолептичките особини ниту на хемис-
киот состав на животните намирници. 

Член 73 
Амбалажата од дрво не смее да се бојосува, ос« 

вен ознаката на амбалажата« . 
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Боите на ознаката на амбалажата од дрво не 
смеат да се растворуваат во вода и мораат да ги ис-
полнуваат и другите услови пропишани во член 42 
на овој правилник. 

Ознаките на амбалажата од дрво можат да се 
наоѓаат само на надворешната страна на амбала-
жата. 

Член 74 
Амбалажата од дрво може да се импрегнира со 

парафин, восок, смола или со нивни мешаница со 
лак, со превлеки од вештачки маси и со други мате-
ријали што не влијаат врз органолетичките свој-
ства на животните намирници и не се штетни по 
здравјето на потрошувачите. 

Член 75 
Амбалажата од дрво пред и по употребата мора 

добро да се исчисти, измие и дезинфицира. 

в. Амбалажа од текстил 

Член 76 
Амбалажата од текстил што при пакувањето 

доаѓа во непосреден допир со животните намирни-
ци мора да биде изработена од таков материјал што 
да може лесно да се мие и дезинфицира. 

Амбалажата од текстил што при пакувањето 
доаѓа во непосреден допир со животните намирници 
не смее да содржува средства за белење и импрег-
нирање, како ниту други материи кои можат штет-
но да дејствуваат врз органолептичките својства и 
на хемискиот состав на животните намирници. 

Член 77 
Амбалажата од текстил што служи за пакува-

ње на животните намирници, не смее да се бојосу-
ва, освен ознаката на амбалажата. 

Боите употребени за бојосување на ознаката на 
амбалажата од текстил не смеат да се растворуваат 
во вода ниту да преминуваат на животните намир-
ници и мораат да ги исполнуваат и другите услови 
пропишани во член 42 на овој правилник. 

Ознаките на амбалажата од текстил можат да се 
наоѓаат само на надворешната страна на амбала-
жата. 

7. Амбалажа од други материјали 

Член 78 
Амбалажата од порцелан, керамика, и сличен 

материјал не смее по држање за време од 24 часа 
во 4°/о-тен воден раствор на оцетна киселина да от-
пушти вкупно или поединечно повеќе од ОД mg ар-
сен, олово, цинк или кадмиум, сметано на еден литар 
раствор на оцетна киселина. 

Глеѓот на амбалажата од став 1 на овој член 
мора целосно да се залепува за подлогата, да биде 
рамномерно распореден и не смее да биде оштетен. 

Член 79 
За пакување на животни намирници во течна 

или кашеста состојба или на други животни намир-
ници што можат да стапат во реакција со глеѓ од 
олово, не смее да се употребува амбалажа од гли-
на која е глеѓосана со глеѓ од олово. 

Член 80 
Сламата и другите материи што се употребуваат 

како м.шггитни амбалажни материјали не смеат да 
бидат гнили, загадени или влажни и не смеат не-
поволно да дејствуваат врз органолептичките свој-
ства на животните намирници. 

IV. ДЕТСКИ ИГРАЧКИ 

1. Општи услови за прометот 

Член 81 
Детските играчки можат да се изработуваат са-

мо од материјали што ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) да не содржат повеќе од 0,0002% арсен; 
2) да не содржат состојки штетни по здравјето; 
3) да се наполно чисти — без механички загаду-

вања. 
Забрането е изработувањето на детски играчки 

од материјали што веќе биле употребени или од кои 
лесно се симнуваат влакненца. 

Член 82 
Играчките за доенчиња можат да се изработу-

ваат само од материјали што можат да се дезин-
фицираат односно изварат, со тоа што играчката 
при тоа да не го менува квалитетот. Тие играчки 
мораат да бидат изработени така што да не можат 
да се голтнат и да се стават во нос или уво. 

Играчките за доенчиња не смеат да бидат по-
мали од 7 cm. Ако играчките за доенчиња се сос-
тавени од повеќе делови кои можат лешо да се 
растават, нивниот најмал дел не смее да биде помал 
од 7 cm. 

Член 83 
Во поглед на конструкцијата, детските играчки 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да не бидат со шилест облик, ниту да имаат 

остри и запчести рабови кои можат да ги повредат 
доенчињата и малите деца; 

2) да бидат добро измазнети и превлечени со 
лак односно со лак-бои (дрвени играчки или др-
вени делови од играчки); 

3) електричниот напон во играчките што се на-
појува ат со електрична енергија да не биде поголем 
од 24 V. 

Член 84 
Детските играчки можат да се бојосуваат со ан-

тимонсулфид, кадмиумсулфид, бариумсулфат, хро-
моксид и цинкоксид, како и со други неоргански бои 
што се содржани во маслени лакови и глазури под 
услов тие бои да не се растворуваат во вода, однос-
но ниту во раствор на 4°/о-тка оцетна киселина по 
држење за време од 24 часа. 

Детските играчки можат да се бојосуваат и со 
органски бои што го исполнуваат условот од став 1 
на овој член и кои не се штетни по здравјето. 

Член 85 
Боите што се употребуваат за бојосување на дет-

ски играчки мораат цврсто да се залепуваат за 
подлогата на играчките, да бидат без миризба и не 
смеат да се симнуваат во текот на играта, миењето 
со раствори на сапун во топла вода или дезинфици-
рањето. 

2. Посебни услови за прометот 

Член 86 
За изработка на метални детски играчки не смее 

да се употребува олово и цинк ниту легура која со-
држи повеќе од 1°/о олово. 

Одредбата на став 1 од овој член во поглед на 
цш-жот не се однесува на моделите на автомобили 
•— детски играчки. 

За лемење на металните детски играчки не смее 
да се употребува легура на калај што содржи пове-
ќе од 10°/о олово. 

Член 87 
Детските играчки од вештачки маси можат да 

се изработуваат само од такви маси што не содржат 
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како смекнувачи и емулгатори трикрезилфосфат и 
други органскофоефорни соединенија. 

Во поглед на другите услови што мораат да ги 
исполнуваат вештачките маси за изработка на иг-
рачки важат одредбите на член 55 од овој правил-
ник. 

Член 88 
Детските играчки од вештачки маси не смеат, 

по држење за време од 24 часа во 4%-тна оцетна ки-
селина, да отпуштаат боја, ниту материјали наведени 
во член 84 од овој правилник. 

Член 89 
3<а изработка на детски играчки од целулоид мо-

же да се употребува само тешко запалив целулоид. 

Член 90 
Гумените детски играчки, покрај општите усло-

ви предвидени за производството и прометот, мо-
раат да ги исполнуваат и условите од член 30 став 
1 и член 31 од овој правилник. 

Член 91 
За изработка на детски играчки од текстил не 

смее да се употребува текстил обработен со сред-
ства што содржат арсен. 

Забранета е изработката на детски играчки: 
1) од текстил што лесно отпушта боја и содржи 

повеќе од 0,01 g антимон, сметано на површина од 
100 cm2; 

2) од ткаенини, конци и плетива, што се обрабо-
тени со оловни или живини соли. 

Одредбите на овој став важат и за изработката 
на детски играчки од хартија, од пердув или од 
сродни материјали. 

Член 92 
За изработка на детски играчки од кожа или 

крзно може да се употребува само кожа односно 
крзно што претходно било подложено на сува сте-
рилизација на температура од 140°С за време од три 
часа, односно на температура од 180°С за време од 
еден час. 

Член 93 
Забранета е изработката на детски играчки од 

стакло, порцелан, керамика или глина. 
Од одредбите на став 1 на овој член се иззе-

маат џамлиите и украсивте предмети (украси за 
елки, разни фигури и ел.), изработени од полно 
стакло кое при играње тешко се крши. 

Член 94 
Украсивте предмети изработени од порцелан 

или керамика мораат да ги исполнуваат условите 
предвидени во одредбите на чл. 20, 21, 22 и 23 од 
овој правилник, а предметите изработени од плас-
тични маси — условите предвидени во одредбите на 
член 24 од овој правилник. 

Член 95 
Детските играчки изработени од восок или од 

сличен материјал што служи за моделирање, не 
смеат да содржуваат растворачи ниту смекнувзчи 
штетни по здравјето, како ниту состојки кои от-
пуштаат боја односно материи наведени во член 84 
од овој правилник при проба извршена со држење 
во раствор на 4%-тна оцетна киселина, на собна 
температура за време од 24 часа. 

Член 96 
За изработка на детски играчки не смее да се 

употребува пиротехнички материјал од кој при иг-
рањето децата можат да се повредат« 

Забранета е изработката на детски играчки од 
живин роданид. 

Член 97 
Воздушната пушка, во смисла на овој правил-

ник, не се смета како детска играчка. 

Член 98 
Детските играчки што при играње се ставаат во 

устата и играчките за доенчиња, мораат да бидат 
спакувани во посебна затворена амбалажа. 

Член 99 
Проверувањето на механичкиот квалитет на дет-

ските играчки од гума или од вештачки маси, што 
се полнат со воздух (фудбалска топка, фигури на 
животни, појаси за пливање и ел.), во производство-
то и прометот може да се врши само со пневматски 
апарат наменет за таа цел. 

V. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА 
ХИГИЕНА, ЗА НЕГА И ЗА РАЗУБАВУВАЊЕ НА 

ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО 

Член 100 
Како средства за одржување на личната хигие-

на, за нега и за разубавување на лицето и телото, 
во смисла на овој правилник се сметаат: 

1) средствата што доаѓаат во допир со слузоко-
жата; 

2) средствата што остануваат подолго време на 
кожата; 

3) средствата што по кратко време се отстрану-
ваат од кожата или се користат за косата или нок-
тите. 

Како средства што доаѓаат во допир со слузоко-
жата се подразбираат: 

1) средствата за чистење и нега на забите и на 
устната шуплина; 

2) средствата за разубавување и бојосување на 
усните и очите; 3) средствата за интимна хигиена. 

Како средства што остануваат подолго време на 
кожата се подразбираат: 

1) средствата за нега и заштита на кожата; 
2) средствата за бојосување и за разубавување 

на лицето и телото; 
3) парфемите, колонските води и другите сред-

ства за парфимирање на телото; 
4) дезодорансите и антиперспирансите. 
Како средства што по кратко време се отстрану-

ваат од кожата или се користат за росата или нок-
тите се подразбираат: 1) средствата за миење и чистење на лицето и 
телото; 

2) средствата за миење и нега на косата; , 
3) средствата за бричење и депилаторите; 
4) средствата за бојосување и за разубавување 

на косата и ноктите. 
Член 101 

Средствата за одржување на личната хигиена, 
за нега и за разубавување на лицето и телото мо-
жат да се пуштаат во промет само во оригинално 
пакување на производителот, во амбалажа КОЈ а 
овозможува правилна употреба и Ја заштитува хи-
гиенската исправност на'поодделни средства. 

Член 102 

Секое средство за одржување на личната хи-
гиена, за нега и за разубавување на лицето и телото 
што се пушта во промет мора да биде декларирано. 

Декларацијата на средствата од став 1 на овој 
член мора да содржува назив или ознака на сред-
ството и назив или заштитен знак на производи-
телот. 
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Средствата што се пуштаат во промет во ори-
гинално збирно пакување, покрај ознаките од 
став 2 на овој член, мораат да содржуваат врз 
тоа пакување назив и седиште на производителот. 

Средствата за одржување на личната хигиена, 
за нега и за разубавување на лицето и телото чиј 
резултат на дејството зависи од нивната правилна 
примена мораат да имаат приложено упатство за 
примената, а средствата што се пуштаат во промет 
во аеросол-пакување — и предупредување во по-
глед на запаливоста, експлозивноста и другите опас-
ности што можат да настанат поради неправилно ра-
кување при употребата. 

Член 103 
Средствата за одржување на личната хигиена, 

за нега и за разубавување на лицето и телото што 
содржат состојки чие дејство посебно се нагласува, 
врз оригиналното пакување мораат да содржуваат 
име и количина на тие состојки изразена во про-
центи или во интернационални единици. Кај аеро-
сол-пакување количината на состојките се однесува 
на вкупната содржина на дозата. 

Член 104 
Ако со одредбите на чл. 109 и 112 од овој пра-

вилник не е одредено поинаку, средствата за одржу-
вање на личната хигиена, за нега и за разубавува-
ње на лицето и телото не смеат во еден килограм 
да содржуваат: 

1) жива или кадмиум — повеќе од ОД mg; 
2) арсен — повеќе од 3 mg; 
3) олово — повеќе од 10 mg; 
4) бариум растворлив во киселина или во вода 

повеќе од 30 mg; 
5) бизмут, хром, антимон, бакар, цинк, калај, 

талиум, селен или стронциум, поединечно или вкуп-
но — повеќе од 30 mg. 

Вкупната количина на материи те од став 1 на 
овој член не смее да биде поголема од 50 mg, смета-
но на еден килограм средства. 

Член 105 
Средствата за одржување на личната хигиена, 

за нега и за разубавување на лицето и телото не 
смеат да содржат во ОД g или ОД ml средства: 

1) staphylococcus pyogenes; 
2) Streptococcus pyogenes и Enterococcus; 
3) бактерии од родот Proteus; 
4) Pseudomonas aeruginosa (pyocianeus); 
5) салмонела и шигела; 
6) колиформни бактерии; ) 
7) спори на тетанус; 
8) габи што предизвикуваат дерматофиции и три-

хофиции. 
Вкупниот број на бактерии во 1 g или 1 ml сред-

ства за одржување на личната хигиена, за нега и 
за разубавување на лицето и телото не смее да биде 
поголем од 103. 

Член 106 
Суровините и активните супстанции што се упо-

требуваат за производство на средства за одржу-
вање на личната хигиена, за нега и за разубавување 
на лицето и телото мораат да бидат без механички 
загадувања и во поглед на чистотата мораат да ги ис-
полнуваат условите пропишани со Југословенската 
фармакопеја III односно со другите важечки про-
писи или стандарди. 

\ 
Член 107 

За конзервирање на средства за одржување на 
личната хигиена, за нега и за разубавување на ли-
цето и телото можат да се употребуваат конзерван-
сите наведени во Листа I, која е отпечатена кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Во листата од став 1 на овој член подрачјето на 
примената на конзервансите е обележено со ознаки-
те А, В и С, и тоа: 

1) со ознаката А која се однесува на групата на 
средствата што доаѓаат во допир со слузокожата; 

2) со ознаката В која се однесува на групата на 
средствата што остануваат подолго време на кожата; 

3) со ознаката С која се однесува на групата на 
средствата што по кратко време се отстрануваат од 
кожата или се користат за косата или ноктите. 

Ако за поодделен конзерванс во Листа I е на-
ведено подрачјето на примената под А, може да се 
користи и за подрачјето на примената под В и С, а 
ако е наведено подрачјето на примената под В може 
да се користи и за подрачјето на примената под С. 

Член 108 
За спречување на аутооксидативни процеси на 

масни компоненти во средствата за одржување на 
личната хигиена, за нега и за разубавување на ли-
цето и телото, можат да се употребуваат следните 
антиоксиданси: 
1) алкил галати д о 0,15°/« 
2) нордихидрогуајаретна киселина до 0,1% 
3) бутилхидроксианисол , до 0,2% 
4) бутилхидрокситолуол до 0,2% 
5) палмитат или олеат на аскорбинска 

киселина до 0,05%. 
Тоалетни сапуни'и сапуни за бричење, покрај 

антиоксиданеите од став 1 на овој член, можат да 
еодржуваат и: 
1) орто-толуилбигауанид до 0Д% 
2) водено стакло - до 2,0%. 

Член 109 
За бојосување на средства за одржување на лич-

ната хигиена, за нега и за разубавување на лицето 
и телото можат да се употребуваат боите наведени 
во Листа II, која е отпечатена кои овој правилник и 
е негов составен дел. 

Боите наведени во Листа II се делат во група С, 
С ext., Р и К и можат да се користат за бојосување 
на следните средства, и тоа: 

1) боите од групата С — за бојосување на сите 
средства за одржување на личната хигиена, за нега 
и за разубавување на лицето и телото; 

2) боите од групата С ext. — за бојосување на 
средства што остануваат подолго време на кожата и 
на средства што по кратко време се отстрануваат од 
кожата или се користат за косата или ноктите; 

3) боите од групата Р — за бојосување на средс-
тва што по кратко време се отстрануваат од кожата 
или се користат за косата или ноктите; 

4) боите од групата К — како готови (супстан* 
тивни) бои за средства за бојосување на косата. 

Член НО 
Дозволената концентрација па бои во средствата 

за чистење и за нега на забите и на устната шуплина 
не смее да биде поголема од 250 mg боја на еден 
килограм средства. 

Член 111 
Боите од групата С не смеат да содржуваат на 

1 kg боја повеќе од: 5 mg арсен, 30 mg олово, ниту 
повеќе од 100 mg антимон, во киселини на растоплив 
баризЈМ, хром, бакар и цинк поединечно, односно не 
повеќе од 200 mg вкупно на еден килограм боја. 

Боите од групата С ext. не смеат да содржуваат 
на еден килограм боја повеќе од 10 mg арсен ниту 
повеќе од 50 mg олово. 

Боите од групите С и С ext. не смеат да содржу-« 
ваат ароматски јагл ОБОД ороди за повеќе од 3 конден-
зирани прстени, 2-амиионафталин, 4-аминодифениЛ 
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и бенседин, а други ароматски амили не повеќе од 
0,20в/о, ако во Листа II не е одредено поинаку. 

Член 112 
Во производството на средства за одржување на 

личната хигиена, за нега р за разубавување на ли-
цето и телото можат под одредени услови и во одре-
дени концентрации да се употребуваат хемиски од-
редени материи со фармаколошко, физиолошко, хе-
миско или физичко дејство (активни супстанции), 
што се наведени во Листа III, која е отпечатена кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Во листата од став 1 на овој член подрачјето на 
примената на активните супстанции е обележено со 
ознаките А, В и С, и тоа: 

1) со ознаката А која се однесува на групата на 
средства што доаѓаат во допир со слузокожата; 

2) со ознаката В кој а се однесува на групата на 
средства што остануваат подолго време на кожата; 

3) со ознаката С која се однесува на групата на 
средства што по кратко време се отстрануваат од 
кожата или се користат за косата или ноктите. 

Ако за поодделна активна супстанција во Листа 
III е наведено подрачјето на примената под А, може 
да се користи и за подрачјето на примената под В 
и С, а. ако е наведено подрачјето на примената под 
В може да се користи и за подрачјето на примената 
под С. 

Покрај активните супстанции од став 1 на овој 
член, во производството на средства за одржување 
на личната хигиена, за нега и за разубавување на 
лицето и телото можат да се употребуваат раствору-
вачи на масти и масла, емулгатори, восоци, талк и 
други материи неопходни во технолошкиот процес 
на производството односно во составот на поодделни 
средства под услов да не се штетни по здравјето и 
да не влијаат неповолно врз хигиенската исправност 
на тие средства. 

Член 113 
Средствата за одржување на личната хигиена, 

за нега и за разубавување на лицето и телото не 
смеат да содржува ат хормони, антибиотици ниту ра-
диоактивни материи. 

Член 114 
Средствата за одржување на личната хигиена, 

за нега и за разубавување на лицето и телото мо-
раат да ја имаат следната рН вредност, и тоа: 

1) средствата што доаѓаат исклучително во до-
пир со слузокожата — од 4,0 до 9,0; 

2) средствата што по кратко време се отстрану-
ваат од кожата или косата — од 3,0 до 12,0; 

3) средствата што остануваат подолго време на 
косата или ноктите — од 3,5 до 8,5; 

4) средствата што остануваат подолго време на 
кожата, а служат за неутрализација на претходно 
употребените средства од точка 2 став 1 на овој член 
— од 2,5 до 12,5. 

Средствата за бојосување и за разубавување на • 
лицето и очите, млекото и кремовите за чистење на 
лицето и пудрите за телото и за нозете можат да 
рЈмаат рН вредност од 3,5 до 9,0, дезодорансите и ан-
типерспирансите врз база на сапун — од 3,5 до 9,5, а 
другите средства што остануваат подолго време на 
кожата — од 3,5 до 7,5. 

Одредбата на точка 1 став 1 од овој член не се 
однесува на средствата што истовремено се нанесу-
ваат и на кожата. , 

Член 115 
Средствата за ладна трајна ондулација, средс-

твата за бојосување на косата и депилаторите, пок-
рај упатство за употребата, на поединечно пакување 
мораат да имаат и упатство за вршење проба на 
преосет ливост. 

Средствата за ладна трајна ондулација не смеат 
Да се пуштаат во промет ниту да се испорачуваат на 
Потрошувачите без средства за неутрализација* 

VI. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТАТА 
ВО ДОМАЌИНСТВОТО 

Член Иб 
Како средства за одржување на чистотата во 

домаќинството, во смисла на овој правилник, се сме-
таат: 

1) средствата за перење и облагородување (обра-
ботка) на текстил; 

2) средствата за миење и чистење на тврди по-
вршини; 

3) средствата за миење и чистење на садови и 
прибор за јадење и апарати за домаќинството; 

4) средствата за чистење на обувки, кожени 
предмети и дамки од текстил; 

5) средствата за дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во домаќинството; 

6) освежувачите за простории. 

Член 117 
Средствата за одржување на чистотата во дома-

ќинството можат да се пуштаат во промет само во 
оригинално пакување на производителот, во амба-
лажа која овозможува правилна употреба и го заш-
титува квалитетот на поодделните средства. 

Оригиналното пакување (збирно и поединечно) 
на средствата од став 1 на овој член мора да ги има 
следните ознаки: 

1) назив или ознака на средствата; 
2) назив или заштитен знак на производителот; 
3) седиште на производителот (освен на поеди-

нечно пакување на сапун). 
Ако во промет се пуштаат во аеросол-пакувања 

средства за одржување на чистота во домаќинството, 
покрај ознаките од став 2 на овој член, мораат да 
имаат и предупредување во поглед на запаливоста, 
експлозивноста и друпите опасности што можат да 
настанат поради неправилно ракување при употре-
бата. 

Член 118 
Средствата за одржување на чистотата во дома-

ќинството можат да бидат стабилизирани со антиок-
сидансите од член 108 став 1 на овој правилник, а 
сапунот за перење — и со антиоксидансите од член 
108 став 2 од овој правилник. 

Средствата од став 1 на овој член можат да би-
дат конзервирани со конзервансите наведени во 
Листа I. 

По исклучок, конзервирањето на средствата од 
став 1 на овој член во тековна состојба може да се 
врши со формални во концентрација до 1% NSNO 
во средството. 

Член 119 
Во производството на средствата за чистење на 

кожени предмети, обувки и дамки од текстил и на 
средствата за одржување на подови можат да се 
употребуваат боите од Листа IV и Листа V, кои се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. Во производството на другите средства за одр-
жување на чистотата во домаќинството можат да се 
употребуваат боите од Листа IV. 

Покрај боите од Листа IV и Листа V во произ-
водството на средства за одржување на чистотата во 
домаќинството можат да се употребуваат и боите 
наведени во Листа II — групи С, С ext. и Р. 

Член 120 
Во производството на средствата за одржување 

на чистотата во домаќинството можат, покрај мате-
р и н е од член 118 и 119 на овој правилник, да се 
употребуваат површински активни материи, материи 
за врзување на јони, емулгатори и други материи 
неопходни во технолошкиот процес на производс-
твото односно во составот на поодделни средства, под 
услов да не се штетни по здравјето и да не влијаат 
неповолно иа хигиенската исправност Јна средствата* 



Страна 332 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 март 1974 

Член 121 
Поединечното пакување на средствата за одржу-

вање на чистотата во домаќинството, освен сапунот 
за перење и средствата за чистење на обувки, мора 
да биде снабдено со упатство за употребата. 

Упатството за употребата содржи: 
1) податоци за потребната количина на средс-

твата при употребата; 
2) објаснение за начинот на употребата на средс-

твата (исклучително во машина или и рачно, Други 
начини на примена); 

3) предупредување во случај на ограничена на-
мена и други предупредев ања со кои потрошувачите 
се упатуваат на намееската употреба на средствата. 

Член 122 
Средствата за одржување на чистотата во дома-

ќинството не смеат да ©одржуваат цијанид, оксалат, 
соединение на жива, бензол, нитробензол и орто-
трикрезилфосфат. 

Средствата за одржување на чистотата во дома-
ќинството што се применуваат во облик на воден 
раствор не смеат да имаат рН-вредност 1°/о-тен во-
ден раствор повеќе од 12,5. 

Член 123 
Авионските површински активни супстанции во 

средствата за одржување на чистотата во домаќинс-
твото мораат да бидат биолошки раз град ЛИБИ нај-
малку 80%. 

1. Средства за перење и облагородување 
(обработка) на текстил 

Член 124 
Средствата за перење и облагородување на 

текстил можат да содржуваат оптички белила под 
услов употребата на тие белила да не предизвикува 
токсично, сензибилизирачко или алергиско дејство 
штетно по здравјето на потрошувачите. 

Член 125 
Средствата за перење на текстил можат да ео-

држуваат протеолитички ензими само во гранулиран 
облик. 

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 
на овој член не смеат да ©одржуваат патогени мик-
роорганизми. 

Максимално дозволениот број на спори е 104 по 
грам на ензими. 

Член 126 
Поединечното пакување на средствата за перење 

на текстил, освен сапунот за перење, мора да има 
упатство за заштита на рацете, кое гласи: „По секое 
перење речете да се измијат во чиста вода. Лицата 
со осетлива или оштетена кожа треба строго да се 
придржуваат кон упатството за дозирање и да из-
бегнуваат подолг допир на рацете со раствор на 
средства за перење". 

Член 127 
Средствата за перење на текстил што се приме-

нуваат рачно не смеат да содржуваат слободни ал-
калии сметани врз база на NaOH. 

По исклучок сапуните за перење можат да содр-
жуваат најмногу 0,5% слободни алкалии сметајќи 
врз база на NaOH. 

Средствата од став 1 на овој член што содржат 
хипохлорити мораат врз поединечното пакување да 
имаат датум на производството и ознака на концен-
трацијата на активниот хлор, упатство за користе-
њето на заштитните средства и ознака ОТРОВ! со 
мртовечка глава. 

2. Средства за миење и чистење на тврди површини 

Член 128 
Средствата за миење и чистење на тврди повр-

шини можат да содржува^ протеолитички ензими 
само во гранулиран обли®. 

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 
на овој член не смеат да содржуваат патогени мик-
роорганизми. 

Максимално дозволениот број на спори е 104 по 
храм на ензими. 

Член 129 
Поединечното пакување на средствата за миење 

на тврди површини, освен пакувањето на кое се 
наоѓа предупредувањето: „Исклучително за перење 
во машина", мора да има упатство за заштита на 
рацете предвидено во член 126 од овој правилник. 

Член 130 
Средствата за миење и чистење на тврди повр-

шини не смеат да содржуваат повеќе од 5% слободни 
алка лин сметајќи врз база на NaOH. 

Ако средствата од став 1 на овој член содржат 
слободни алкалии сметајќи врз база на NaOH, мо-
раат на поединечното пакување да имаат упатство 
за задолжителна примена на заштитните средства 
при употребата и предупредување: „Не смее да се 
употреби за миење и чистење на телото, за перење 
на текстил и на други на алкалии осетливи матери-
јали". 

3. Средства за миење и чистење на садови и прибор 
за јадење и апарати за домаќинството 

Член 131 
Средствата за миењги чистење на садови и при-

бор за јадење и апарати за домаќинството можат да 
©одржуваат протеолитички ензими само по грану-
лиран облик. 

Протеолитичките ензими од став 1 на овој член 
не смеат да ©одржуваат патогени микроорганизми. 

Максимално дозволениот број на спори е 104 по 
грам на ензими. 

Член 132 
Средствата за миење и чистење на садови и при-

бор за јадење и апарати за домаќинството, што се 
употребуваат во машини, смеат да содржуваат до 5% 
слободни алка лин сметајќи врз база на NaOH. 

Средствата од став 1 на овој член мораат на 
поединечното пакување да имаат предупредување: 
„Дозволено исклучително'за употреба во машини за 
миење на садови. Не смее да биде пристапно на де-
цата". 

Член 133 
Поединечното пакување на средствата за миење 

на садови и прибор за јадење и апарати за дома-
ќинството, освен пакувањето на кое се наоѓа пре-
дупредување: „Исклучително за миење во машина", 
мора да има упатство за заштита на рацете предви-
дено во член 126 на овој правилник. 

4. Средства за чистење на обувки, кожени предмети 
и дамки од текстил 

Член 134 
Средствата за чистење" дамки од текстил не 

смеат да ©одржуваат тетраетилолово. 
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Од хлорирани органски растворувачи може да се 
употребува само трихлоретилен чија содржина мора 
да биде декларирана на поединечното пакување со 
видливи ознаки за предупредување на опасност и 
штетност по здравјето и мерки на предострожност 
при употребата. 

Средствата за чистење на обувки и кожени пред-
мети не смеат да содржуваат соединенија на арсен 
и олово ниту анилин. 

5. Средства за дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација во домаќинството 

Член 135 
Средствата за дезинфекција, дезинсекција и де-

ратизација во домаќинството можат да се пуштаат 
во промет во облик на прав, раствор, паста, емулзија, 
атракант, мамка и како аеросол-пакување. 

Член 136 
Поединечното пакување на средствата за дезин-

фекција, дезинсекција и дератизација во домаќинс-
твото мора, покрај упатството за употребата од член 
121 на овој правилник, да ги содржува и следните 
податоци: 

1) назив и содржина на активната супстанција; 
2) намена на средството; 
3) начин на чувањето; 
4) предупредување во случај на опасност и 

штетност по здравјето; 
5) датум на производството и рок на употребата 

за средствата со ограничен рок на употреба. 

Член 137 
Средствата за дезинфекција во домаќинството 

смеат да содржуваат во одредена концентрација са-
мо дезинфициенси наведени во Листа VI, која е 
отпечатена кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

Средствата од став 1 на овој член што се употре-
буваат за дезинфекција на човечката кожа не смеат 
да предизвикуваат надразнувања, изгореници или 
воспалувања на кожата и не смеат да содржуваат 
живини соединенија. 

Член 138 
Средствата за дезинфекција на текстил со пе-

рење смеат да содржуваат оптички белила под услов 
употребата на тие белила да не предизвикува ток-
сично, сензибилизирачко или алергиско дејство 
штетно по здравјето на потрошувачите. 

Член 139 
Средствата за дезинфекција на текстил со пе-

рење можат да содржуваат протеолитички ензими 
само во гранулиран облик. 

Протеолитичките ензими во средствата од став 1 
на овој член не смеат да е одржува ат патогени мик-
роорганизми. 

Максимално дозволениот број на спори е 104 по 
грам на ензими. 

Член 140 
Поединечното пакување на средствата за дезин-

фекција на текстил со перење мора да има упатство 
за заштита на рацете предвидено во член 126 на 
овој правилник, 

Член 141 
Средствата за дезинфекција во домаќинството 

Смеат да содржуваат во одредена концентрација са-

мо активни супстанции наведени во Листа VII а си-
нергији! наведени во Листа VIII, кои се отпечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

Покрај активни супстанции и синергисти, средс-
твата од став 1 на овој член смеат да содржуваат 
растворувач^ разблажувачи врз база на талк и дру-
ги неактивни материи, како и коригенси и етерски 
масла. 

Член 142 
Средствата за дератизација во домаќинството 

смеат да се произведуваат само од хемиски соедине-
нија врз база на активни супстанции на црвен морс-
ки кромид (Scilla maritima) — glikozida scilarina, 
како и кумарин и негови деривати. 

Средствата од став 1 на овој член врз база на 
кумарин и негови деривати не смеат да содржуваат 
повеќе од 1% активна супстанција. 

Член 143 
Средствата за дератизација во домаќинството 

мораат да бидат со таква конзистенција и пакување 
што да не можат да се расипуваат, да се трошат ни-
ту да се иосипуваат. 

6. Освежувачи за простории 

Член 144 
Освежувачите за простории можат да се пуш-

таат во промет во облик на таблети, парчиња, рас-
твор и во аеросол-паку в ање. 

VII. ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

Член 145 
Како тутунски преработки, во смисла на овој 

правилник, се сметаат цигарите, томпусите, сечениот 
(режаниот) тутун, тутунот за луле, тутунот за џва-
кање (џваканец) и тутунот за шмркање (бурмут). 

Член 146 
За производство на тутунски преработки смее да 

се употребува само ферментиран тутун добиен со 
култура на соодветни типови тутун од видот „Nico-
tiana Tabacum L". 

За производство на тутунски преработки не сме-
ат да се употребуваат тутунски отпадоци наменети 
за изработка на тутунски екстракт, суров никотин и 
никотин сулфат. 

Тутунските преработки мувлосани до 10% и ту-
тунските суровини што примиле непријатна миризба 
на мувла можат да се преработуваат под услов при 
фабрикацијата да минат низ фазата на технолош-
киот процес на пржење односно парење. 

Член 147 
Тутунските преработки не смеат да содржуваат 

повеќе од 3 mg/kg арсен, повеќе од 10 mg/kg олово 
ниту повеќе од 40 mg/kg тешки метали вкупно. 

Тутунот за џвакање и тутунот за шмркање не 
смеат да содржуваат остатоци на хемиски средства 
употребени за отстранување на болести и штетници 
на тутунот во количини поголеми од максимално 
дозволените според важечките прописи за макси-
мално дозволените количини на пестициди во жи-
вотните намирници. 

Цигарите, томпусите, сечениот тутун и тутунот 
за луле не смеат во димот да содржуваат остатоци 
на хемиските средства од став 2 на овој член. 

Член 148 
Тутунските преработки не смеат да (одржуваат 

туѓо лисје или делови од други билки и не смеат да 
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бидат замачкани со лепило, боја, масло или други 
примеси ниту смеат да се белат или бојосуваат. 

Цигарите и сечениот тутун не смеат да содржу-
ваат повеќе од 1% прав. 

Член 149 
Металните фолим што служат за непосредно па-

куваше на тутунските преработки мораат да ги ис-
полнуваат условите предвидени во чл. 49 и 58 на овој 
правилник. 

Член 150 
Цигарите и сечениот тутун не смеат да содржу-

ваат повеќе од 2,5% никотин, а другите тутунски 
преработки — повеќе од 3% никотин. 

Цигарите и сечениот тутун што имаат деклара-
ција „малку никотин" смеат да содржуваат најмно-
гу 0,5% никотин, сметано на сува материја. 

Тутунските преработки што имаат декларација 
„без никотин" смеат да содржуваат најмногу 0,1% 
никотин, сметано на сува материја. 

Член 151 
За конзервирање на тутунски преработки, сме-

тано на еден килограм, можат да се употребуваат: 
1) бензоева киселина — до 1,0 грама; 
2) естри на бензоева киселина — до 4 грама; 
3) натриум бензоат — до 1,2 грама; 
4) мравска киселина — до 1,5 грама. 
За конзервирање на тутун за луле може да се 

употребува најмногу еден грам борна киселина, сме-
тано на еден килограм и пресметано на сува мате-
рија. 

За запазување на влажноста на тутунот може да 
се употребува најмногу 5% сорбитол, глицерол или 
диетилен гликол. 

Член 152 
Во производството на тутунски преработки не 

смеат да се употребуваат: ту јон, кокаин, кинин, пу-
легон, хиперицин, цијановодородна киселина, метил -
нонил кетон, сантови«, рицин, квасин, агарициусна 
киселина, рутин, нитробензол, сафрол и сапонини. 

На тутунските преработки можат да им се дода-
ваат ароматични материи, и тоа: 

1) кумарин — до 10 mg на еден килограм; 
2) кофеин — до ЗОО mg на еден килограм; 
3) катрани од разни видови дрвја и креозот кои 

немаат канцерогени полициклички ароматски јагло-
водороди — во количини што ги бара вообичаената 
производствена практика за поодделни тутунски 
преработки; 

4) други ароматични материи во количина што 
не е штетна по здравјето на потрошувачите. 

Член 153 
За подобрување на согорувањето на тутунските 

преработки можат да им се додаваат супстанции што 
претставуваат природна состојка на тутунот, соеди-
ненија на калиум, натриум, калциум и магнезиум, 
органски киселини и азотни киселини — најмногу 
до 1% поединечно или вкупно. 

Член 154 
Лепилата што во производството на тутунски 

преработки се употребуваат за лепење на цигарет-
-хартијата и на обвивката, не смеат да содржуваат 
состојки штетни по здравјето на потрошувачите. 

Член 155 
Цигарет-хартијата не смее да содржува повеќе 

од 0,06% нитрат, односно хлорат, ниту смее да има 
непријатен вкус и миризба. 

За бојосување на цигарет-хартијата и писок сме-
ат да се употребуваат боите предвидени во одред-
бите на член 42 од овој правилник. 

За бојосување на ознаките на цигарите можат 
да се употребуваат пигменти од златни ливчиња, 
златна бронза, железни оксиди и хидроксиди, тита-
ноксид, калциумкарбонат или калциумсулфат. 

Член 156 
Забрането е пуштањето во промет на тутунските 

преработки; 
1) што се мувлосани; 
2) што се оштетени од тутунов жижок или туту-

нов молец; 
3) што имаат миризба на мувла или на суров 

неферментиран тутун односно миризба на дозволе-
ните додатоци; 

4) што ја загубиле аромата и карактеристичните 
својства на ферментиран тутун. 

Член 157 
Тутунските преработки мораат на оригиналното 

пакување да имаат декларација која содржи месец 
и година на производството, како и број на серијата. 

Член 158 
Цигарите, сечениот тутун, тутунот за луле и ту-

тунот за шмркање се сметаат како прележани, ако 
од денот на нивното производство поминале повеќе 
од 9 месеци. 

Томпусите и тутунот за џвакање се сметаат како 
прележани, ако од денот на нивното производство 
поминале повеќе од 21 месец. 

Тутунските преработки од ст. 1 и 2 на овој член, 
по истекот на наведените рокови, не смеат да се про-
даваат без претходно проверување на квалитетот и 
без одобрение на надлежниот орган на санитарната 
инспекција. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 159 
Производителите на предмети од општа употреба 

се должни своето работење да го усогласуваат со 
одредбите на чл. 103, 109, 112, 115, 117, 121, 126, 127, 
130, 132 и 136 на овој правилник во рок од една го-
дина, а со одредбите на чл. 105 и 123 на овој правил-
ник — во рок од две години од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 160 
Предметите од општа, употреба произведени до 

денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
односно до истекот на рокот од член 159 на овој пра-
вилник, што не ги исполнуваат условите пропишани 
со овој правилник, можат да се наоѓаат во прометот 
најдолго една година ако се произведени односно 
увезени во согласност со прописите за здравствената 
исправност на предметите од општа употреба што 
важеле пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 161 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3875 
28 декември 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Аб ду рахим Жури, е. p. 
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Л И С Т А I 

Реден 
број Н а з и в Хемиски состав 

Подрачје 
на 

примена 

Макси-
мално 
дозво-
лена 
концен-
трација 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 

1 Ацетоксидиметилдиоксан 6-ацетокси-2, 4-диметил-
оксан 

-т-ди- В 0,3% 

2 Бронопол 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол А 
В 

0,02% 
0,1% 

3 Естери на р-оксибензоева 
киселина и нивни соли 

метил и и, етил ни, пропил ни, бу- А 0 3°/о 
тилни и бензилни естери на В 0,5% 

Р-оксибензоева киселина 

вкупната кон-
центрација на 
мешаницата не 
смее да биде 
поголема од 

0,5% 

4 Формални воден раствор на формалдехид 
со 35—40% НСНО 

0,2% сметано 
врз база на 

нсно 
5 Сорбинска киселина и соли 2, 4-хексадиенкарбонска кисе-

лина и соли 
А 0,3% 

6 Дериват на имидазолидинил 
уреа 

1, 1' -метиленбис /3-/3-/хидро-
ксиметил/2, 4-диоксо 5-имидазо-
лидинил/ /-уреа 

А 0,5% 

7 1. 3, 5 — хексахидротриазин 
дериват 

1, 3, 5 — триоксаетил хекса-
хидротриазин 

е 0,2% 

8 Натриум бензоат 
-

А 
В 

0,2% 
0,5% 

Л И С Т А II 

Максимално дозволени онечистувања Максимално 
CI број и назив Група во чиста боја (чистота) дозволена 

концентрација 

1 2 3 4 

Боја: жолта и портокалова 

11920 CI-Food Orange 3 C бис-фенилазорезорцинол најмногу 15% 

12075 CI-Pigment Orange 5 C изветриви материи најмногу 5% 
сулфатен пепел 1% 
нерастворлив© во то лу ен најмногу 1,5% 
2,4 — динитроанилин најмногу 0,2% 
(3 — нафтол најмногу 0,2% 

13015 CI-Food Yellow 2 е придружни бои најмногу 3,0% 
нерастворлив© во вода најмногу 0,2% 

14270 CI-Food Yellow 8 е придружни бои најмногу 4% 
нерастворлив© во вода најмногу 0,2% 

15980 CI-Food Orange 2 е придружни бои најмногу 4,0% 
нерастворливо во вода најмногу 0,2% 

15985 CI-Food Yellow 3 е придружни бои најмногу 4,0% 
нерастворлив© во вода најмногу 0,2% ~ 1 

19140 CI-Food Yellow 4 е фенилхидразин — 4 —сулфонска 
киселина најмногу 0,2% 
сулфанилна киселина најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 4,0% -
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1 2 3 4 

45396 CI-Solvent Orange 16 C шминка 
1,0% 

за усни 

47005 CI-Food Yellow 13 C моносулфонирани деривати до 38% 
вкупни придружни бои најмногу 4,0°/о од 
главната боја која се состои од три компо-
ненти, а кои меѓусебно се разликуваат 
според бројот и местото на сулфонските 
групи 

75125 CI-Natural Yellow 27 е 

75130 CI-Natural Yellow 26 е 

75135 CI-Natural Yellow 27 е 

75300 CI-Natural Yellow 3 е 

77492 Cl-Pigment Yellow 42, 43 е 

Лактофлавин е 

Екстракт на пиперка е 

Р-апо-8' -каротенал /30/ е 

етилни естер-Р-апо-8'-
-на каротенска киселина е 

Боја: црвена 

12085 Cl-Pigment Red 4 е изветриво на 135°С најмногу 5,0% 
хлорнитроанилин најмногу 0,2°/о 
точка на смекнување најниска 295°С 

шминка 
3,0% 

за усни 

12150 CI-Food Red 16 е придружни бои најмногу 4,0% 
2-нафтол најмногу 0,2% 

12490 Cl-Pigment Red 5 е старски екстракт најмногу 0,5% 
хлоранилин и диметоксихлоранилин 
најмногу 0,2% 

14720 CI-Food Red 3 е придружни бои најмногу 1,0% 
нерастворливо во вода најмногу 0,2%' 
интермедиери најмногу 0,5% 

14815 CI-Food Red 2 е нерастворлив© во вода најмногу 0,2% 
15525 Cl-Pigm&it Red 68 е старски екстракт најмногу 0,5% 

2-нафтол најмногу 0,2% 
15585 Cl-Pigment Red 53 е старски екстракт најмногу 0,5% 

2-нафтол најмногу 0,2% 
Lackrot-C-киселина најмногу 0,2% 

15630 Cl-Pigment Red 49 е Тобиас киселина најмногу 0,2% 
2-нафтол најмногу 0,2% 
старски екстракт најмногу 0,5% 

15850 Cl-Pigment Red 57 е придружни бои најмногу 4,0% 
15865 Cl-Pigment Red 48 е старски ектракт најмногу 0,5% 

изомерна Lackrot С киселина најмногу 0,2% 
старски екстракт најмногу 0,5% 

15880 Cl-Pigment Red 63 е Тобиас киселина најмногу 0,2% 
нераствроливо во вода најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 0,4% •7 

16185 CI-Food Red 9 е нерастворливо во вода најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 0,4% 

16255 CI-Food Red 7 е нерастворливо во вода најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 0,4% 

16290 CI-Food Red 8 е нерастворлив© во вода најмногу 0,2% 
придрулши бои најмногу 3,0% 
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45370 CI-Acid Orange 11 С Флуоресцеин најмногу ОД°/о 
содржина на брои: 31—35% во слободна 
киселина монобром соединенија најмногу 2.0% 

45380 CI-Acid Red 87 С слободно од бром-јони 
содржина на бром 47,5—51,5% во 
слободна киселина 

45410 CI-Acid Red 92. С слободно од бром-јони и хлор-јони 
содржина на бром: 36,5—40,5% во сло-
бодна киселина 
содржина на хлор: 16—18% во слободна 
киселина 

45425 CI-Acid Red 95 С слободно од јод-јони 
содржина на јод: 41,5—45,5% во сло-
бодна киселина 
флуоресцеин најмногу 1,0% 
монојод флуоресцеин најмногу 3,0% 

45430 CI-Food Red 14 С слободно од јод-јони и флуоресцеин 
придружни бои најмногу 2,0% 
содржина на јод: 60—61% во слобод-
на киселина 

58000 CI-Mordant Red 11 

73360 CI-Vat Red 1 

75470 CI-Natural Red 4 

77491 Cl-Pigment Brown 6/7 

C растворлив© во вода најмногу 0,5% 
само како калциумов, алуминиумов лак 

С старски екстракт најмногу 0,5% 

С 0,4% манган 

Антоцијани и антоцијанидини С 

Бетаин 

Боја: сина и зелена 

42051 CI-Food Blue 5 С нерастворлив© во вода најмногу 0.5% 
придружни бои најмногу 1,0% 

42053 CI-Food Green 3 С нерастворливо во Бода најмногу 0,2% 
старски екстракт најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 1,0% 
интермедиери најмногу 0,5% 

42090 CI-Food Blue 2 С нерастворливо во вода најмногу 0,2% 
етарски екстракт најмногу 0,2% 
придружни бои најмногу 1,0% 
интермедиери најмногу 0,5% 

42170 CI-Acid Green 22 С 

61565 CI-Solvent Green 3 С 

61570 CI-Acid Green 25 C 

69800 CI-Food Blue 4 е етарски екстракт најмногу 0,2% 

75810 CI-Natural Green 3 е 

77007 Cl-Pigment Blue 29 е не смее да содржува цијаниди 

77238 Cl-Pigmcnt Green 17 е содржина на СпОл 98—99% 
во врел екстракт со ОД n НС1 
не смее да се докаже 6-валентен хром 

само за очна 
козметика 

77289 Cl-Pigment Green 18 е во врел екстракт со ОД n НС1 
не смее да се докаже 6-валентен хром 

само за очна 
козметика 

77510 Cl-Pigment Blue 27 е слободно од цијаноЕОДородна киселина 
и во вода растворлив!! цијаниди 

бакров комплекс на хло-
рофил и на хлорофилин е јонски бакар најмногу 200 mg/kg 

C 

е 
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Боја: виолетова, сива, црна 
и бела 

28440 CI-Food Black 1 C нерастворливо во 
придружни бои 
интермедиери 

вода најмногу 0,2% 
најмногу 15 % 
најмногу 1,0% 

— 

27755 CI-Food Black 2 C нерастворлив© во вода најмногу 0,2% 

42640 CI-Food Violet 2 е нерастворливо во 
старски екстракт 
интермедиери 
придружни бои 

вода најмногу 0,2% 
најмногу 0 2% 

најмногу 0,5% 
најмногу 1,0% 

73385 Cl-Vat Violet 2 е старски екстракт најмногу 0,5% 

75170 CI-Natural White 1 е 

77000 Cl-Pigment Metal 1 е 

77002 Cl-Pigment White 23, 24 е 

77005 Cl-Pigment White 19 е 

77019 Cl-Pigment White 20. 26 е 

77120 Cl-Pigment White 21, 22, 23 е испитува рве на ра створлив бариум 

77163 Cl-Pigment White 14 е содржина на Bi: 79%, содржина на С1: 13% 
во вода растворливи соли најмногу 0,1% 

77220 Cl-Pigment White 18 е 
77231 Cl-Pigment WThite 25 е 
77265 Cl-Pigment Black 10 е 
77266 Cl-Pigment Black 6 и 7 е 

77480 Cl-Pigment Metal 3 е 

77499 Cl-Pigment Black 11 е 

77742 Cl-Pigment Violet 16 е 

77820 Cl-Pigment Metal е 

77891 Cl-Pigment White 6 е 

(Carbo medicinalis) е 

Са, Mg, A1 stearat е 

Боја: жолта и портокалова 

10316 CI-Acid Yellow 1 C ext. 

11680 Cl-Pigment Yellow 1 C ext. 

11710 Cl-Pigment Yellow 3 C ext. 

13065 CI-Acid Yellow 36 C ext. 

31230 Cl-Solvent Yellow 29 C ext. 

45350 CI-Acid Yellow 73 C ext. 

47000 Cl-Solvent Yellow 32 C ext. 

15510 CI-Acid Orange 7 C ext. 

71105 Cl-Vat Orange 7 C ext. 
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Боја: кафеава, виолетова, 
сива, црна и бела 

/ 

12010 CI-Solvent Red 3 C ex t 
12480 Cl-Pigment Brown 1 С ex t 
20170 CI-Acid Orange 24 С ext. 

42535 CI-Basic Violet 1 С ext. 
42555 CI-Basic Violet 3 С ext. 

60725 CI-Solvent Violet 13 С ext. 

Боја: сина и зелена 

42045 CI-Acid Blue I С ext. 
42080 CI-Acid Blue 7 С ext. 

42735 CI-Acid Blue 104 С ext. 

42755 CI-Acid Blue 22 С ext. 

74160 Cl-Pigment Blue 15 С ext. 

74130 CI-Direct Blue 86 С ext. 

CI-Solvent Blue 35 С ext. 

10006 Cl-Pigment Green 8 С ext. 

10020 CI-Acid Green 1 С ext. 

74260 Cl-Pigment. Green 7 С ext. 

Боја: црвена 

14700 CI-Food Red 1 С ext. 

45170 CI-Food Red 15 С ext. 

26100 CI-Solvent Red 23 С ext. 

26105 CI-Solvent Red 24 С ext. 

Боја: жолта и портокалова 

11730 Cl-Pigment Yellow 2 P 

18820 CI-Acid Yellow И P 
21096 Cl-Pigment Yellow 55 P 

25220 CI-Direct Yellow 15 P 
29020 CI-Direct Yellow 33 P 

48055 CI-Basic Yellow 11 P 

11725 Cl-Pigment Orange 1 P 

1*5970 CI-Acid Orange 12 P 

21110 Cl-Pigment Orange 13 P 

40215 CI-Direct Orange 34« 39 P 
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48040 CI-Basic Orange 22 P 

69025 CI-Vat Orange 15 P 

Cl-Pigment Orange 4 P 

Cl-Pigment Orange 31 P 

Боја: црвена 

14895 CI-Acid Red 7 P 

15620 CI-Acid Red 88 P 

18125 CI-Acid Violet 5 P 

18130 CI-Acid Red 155 P 

27300 CI-Acid Red 47 P 

27306 Cl-Solvent Red 31 P 

28160 CI-Direct Red 81 P 
45100 CI-Acid Red 52 P 

45150 CI-Basic Red 8 P 
45160 CI-Basic Red 1 P 
45220 CI-Basic Red 50 P 
71000 Cl-Vat Red 15 P 

Cl-Pigment Red 139 P 

Боја: сина и зелена 

34230 CI-Direct Blue 83 P 
42140 CI-Basic Blue 5 P 
44040 CI-Basic Blue 11 P 
44045 CI-Basic Blue 26 P 
62105 CI-Acid Blue 78 P 
63010 CI-Acid Blue 45 P 

(Бромтимолсино) P 

42040 CI-Basic Green 1 P 

59040 Cl-SoJvent Green 7 P 

(Бромкрезолзелена) P 

Боја: кафеава, виолетова, 
сива и црна 

25410 CI-Direct Violet 47 P 

29125 CI-Direct 48 P 

'45190 CI-Acid Violet 9 P 

61710 CI-Acid Violet 34 P 

14805 CI-Acid Brown 1 P 
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20470 CI-Acid Black 1 P 
CI-Fluorescent Whitoning 

Agent 47 P 

Дифенил- 4. 4-бис-стирил-2 
сулфонат P 

Боја: жолта и портокалова 

CI-Basic Yellow 13 P 

CI-Basic Yellow 32 P 

CI-Basic Yellow 57 P -

CI-Solvent Yellow 25 P 

11005 CI-Disperse Orange 3 P 

14690 CI-Acid Orange 19 P 

CI-Solvent Orange 10 P 

Боја: црвена 

17070 CI-Acid Red 42 P 

60710 CI-Disperse Red 15 P 

62015 CI-Disperse Red 11 P 

CI-Basic Red 14 P 

CI-Basic Red 22 P 

CI-Basic Red 76 P 

CI-Solvent Red 7 P 

CI-Solvent Red 97 P 

Боја: сина и зелена 

34140 CI-Direct Blue 71 K 
42025 CI-Basic Blue 1 K 

61505 CI-Disperse Blue 3 K 

62500 CI-Disperse Blue 7 K 

CI-Acid Blue 156 K 

CI-Basic Blue 22 K 

CI-Basic Blue 99 K 

CI-Solvent Blue 10 K 

Боја: кафеава, виолетова, 
сива, црна и бела 

42520 CI-Basic Violet 2 K 4 

61105 CI-Disperse Violet 4 K 
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CI-Basic Violet 20 K 

Cl-Solvent Violet 24 K 

CI-Basic Brown 16 K 

CI-Basic Brown 17 K 

17580 CI-Acid Black 31 

50420 CI-Acid Black 2 

K 

K 

ЛИСТА III 

1 Алантоин 2,5-диоксо-имидазолидинил-
-/4/-уреа 

А 
В 

0,3% 
2,0% 

2 Алдиокса алуминиумов-дихидроксид-/2-
-хидрокси-4-у реидо-5- оксо-
имидазолинид/ 

А 
В 

0,3% 
2,0% 

3 Алкил диметилбензиламони-
умов оахаринат 

алкил-ZCi? 40%; Си 50%; Cie 10%/ 
диметил-бензил-амониумов са-
харинат 

А 
В 
е 

0,02% 
0,2% 
0,3% 

4 п-Алкил изохинолин бромид n-алкил /С« 50%; Си 30%; Сн 
17%; Cie 3%/-изохинолин-бро-
мид 

В 
е 

0,2% 
1,0% 

5 Алклоса д палу миниу мов-тетра хпд роксР1д-
-хлорид-/2/-хидрокси-4-
-уреидо-5-оксо-имидазолинид 

А 
В 

0,3% 
2,0% 

6 Алоксан 2, 4, 5, 6-тетраоксо-хексахидропи-
римидин 

В 5,0% 

7 Алуминиумов хидроксихло-
рид 

А1г/ОН/бС1 х ЊО В 20,0% 

8 Алуминиумов хидроксихло-
рид пропиленгликол 

Ab/OH/sCl х СЊ/ОН/-СН/ОН/-
-СЊ-СН=СЊ 

В 20,0% 

9 Алуминиумов и амониумов 
формотартарат 

В 5,0% 

10 р-Аминобензоева киселина 4-аминобензоева киселина В 5,0% 

И о-, ш- и р-Аминофеноли и 
соли е 5,0% само во сред-

ства за бојосу-
вање на коса 

12 Аминохидроксипурин 2-амино-6-хидроксипурин А 5,0% 
13 Амонијак воден раствор на амонијак е 6,0% 

(као NHa) 
14 Амониумови и алкални пер-

сулфати 
/NH4/2S2O8; К2Ѕ2О8; Na2S20s 1 е 30,0% само во сред-

ства за беле-
ње на коса 

15 Амониумови и алкални 1 

сулфида 
/NH4/2S; NH4HS; К2Ѕ; Na2S х 9ЊО; 
NaHS 

е 10,0% 

16 Амониумов тиогликолат HS-CH2COO-NH4 е 14,0% 
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17 Бензалкониев хлорид ј мешаница на алкил-диметил-

-бензил амониумови хлориди 
A 
В 
C 
е* 

0,05% 
0,2% 
0,3% 
5,0% •како анти-

етатик 
18 Бензетониев хлорид ; диметил-/2-/2-/4-/1, 1, 3, 3,-тетра-

метил-бутил/-фенокси/-етокси/-
-етил/-бензиламониумов хлорид 

А 
В 
е 
е* 

0,05% 
0,2% 
0,3% 
5,0% •како анти-

статик 
19 Бензилникотинат бензилен естер на никотинска 

киселина 
в 0,3% 

20 Бензилсалицилат С14Н12О3 в 10,0% 

21 Бензоева киселина 1 i СвЊСООН А 
В 

0,5% 
1,0% 

22 Биотин б-/2-оксо-хексахидро-1-Н- ( 
-тиено/3,4-(1/имидазолил-/4/- 1 
-валериј анска киселина 

В 0,2% 

23 Боракс Na2B40 х 10ЊО А 
В 
е 

1,0% 
3,0% 

40,0% 

24 Борна киселина НаВОа В 
е 

3,0% 
5,0% 

не смее да се 
користи во 
прашочни пу-
дри наменети 
за нега на де-
ца 

25 Бромхлорофен 3?3'-дибром-5,5'-дихлор-252'-
-дихидроксидифенилметан 

А 
В 

0,15% 
1,0% 

26 Бутилцинамоилпируват В 10,0% 

27 Бутилен тетрахидрофурфурал 2,3,4,5-Шѕ-/2-бутилен/-тетра-
хидрофурфурал 

В 1,0% како инсекти-
фугум 

28 Бутоксетол 1-хидрокси-2-бутоксиетан е 10,0% 

29 Детримониумов бромид цетилтриметиламониумов бромид в 
е 
е* 

0,3% 
1,0% 
5,0% •како антиста-

тик 

30 Цетримониумов хлорид цетилтриметиламониумов хлорид в 
е 
е* 

0,3% 
1,0% 
5,0% •како антиста-

тик 

31 Динков фенолфулфонат гп/СвЊ/ОН/ЅОзД х 8ЊО А 
В 

0,5% 
8,0% 

32 Цинков хлорид ZnCJ2 В 1,0% 

33 Динков оксид ZnO 

w 

А* 
В 

20,0% 
30,0% 

•само во сред-
ства за разу-
бавување и бо-
јосување на 
уски и очи 

34 Цинк пиридинтиол цинк-2-пиридинтиол-1-оксид е 2,0% 

35 Динков сулфат ZnS04 х 7НгО В 1,5% 

36 Динков сулфид ZnS е 40,0% само. за депи-
латори 

37 Динкови комплексни рицино-
леати 

/CieHssOa/iZn в 10,0% 
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за Циноксат 2 -етоксиетил-р-метокси-
цинамат 

В 3,0% 

39 Дериват на адамантан цис изомер 1-/3-хлоралил/-3,5,7-
-триаза-1~азоииаадамантан хло-
рид 

в 1,0% 

40 Диаминоанисол и сулфат е 2,0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

41 о- и ш-Диаминобензен; нитро 
деривати и соли 

е 6,0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

42 Диаминохидроксибензен и со-
ли 

е 
1 < 

10,0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

43 о-» ш- и р-Диаминотолуен и 
соли 

е 10,0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

44 Диамониумов фосфат /NH4/2HPO4 А 
В 

0,5% 
3,0% 

45 Дибензалазин дибензилиденхидразин В 5,0% 

46 Дибензтиофен В 6,0% 

47 Дибромсалан 4,5-дибромсалициланилид В 
е 

1,0% 
2,0 % 

48 Диетилбензамид КД-диетилбензамид В 12,0% само како ин-
сектифугум 

49 Диетилкаприламид Х^И-диетилкаприламид В 20,0% само како ин-
сектифугум 

50 Диетилтолуамид Т^М-диетил-т-толуамид В 30,0% само како ин-
сектифугум 

51 Дифенилакрилоиитрил-етил-
ни естер 

етил ни естер 1,Г-дифенил-
актилонитрилна киселина 

в 5,0% 

52 Дихидроксиацетон 1,3-дихидроксиацетон в 5,0% 

53 Дихидроксибензофенон 2,4-дихидроксибензофенои в 5,0% 

54 Дихидроксидиметоксибен-
зофенон натриумов сул-
фонат 

2,2'-дихидрокси-4,4'-диметокси-
бензофенон-5-натриумов сулфо-
нат 

в 5,0% 

55 Дихлорксиленол 2.4-дихлор-3,5-диметил-фенол в 
е 

0,2% 
2,0% 

56 Дихлорметан CPI2CI2 е 25,0% само во аеро-
сол — пакува-
ња 

57 Дихлорофен 4,4'-дихлор-2,2'-метилен-
дифенол 

в 
е 

0,5% 
1,0% 

5В Диметилфталат диметилни естер на фтална 
киселина 

в 40,0% само како ин-
сектифугум 

59 Диметилнорборнилиден пен-
тенон 

5-/3,3-диметил-2-норборнили-
ден/-3-пентен-2-он 

в 2,0% 

60 Диметилтиоуреа HsC-NH-CS-NH-CHs е 8,0% 
61 Диметоксидиметилбензил-

имидазолин 
2~/3,6-диметокси-2,4-диметил-
бензил/-2-имидазолин 

в 0,05% 

62 Додицин додецил-ди-/амииоетил/-ами-
нооцетна киселина-хлорхидрат 

в 0,2% 
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63 Ергокалциферол 9,10-секо-5,7Д0/19/,22- ергостате-
траен-а-01 

А 
в 

100 единици/g 
500 единици/g 

64 Бекулин 6,7-дихидрокумарин-6-глуко-
зид х 1 1/2 ЊО 

В 1,0% 

65 Естери фенил на акрилна 
киселина 

транс-цис изомер на естери на фе-
нил ак рил на киселина 

В 5,0% 

бб Етаноламинцитрат 2-аминоетанол-цитрат А 7,0% 
67 Етил аминобензоат 4-аминобензоева киселина — 

етилни естер 
в 1,0% 

68 Етилдиетиламинобензоат диетиламино-р-етилбензоат В • 1,0% 
69 Етилдиметиламинобензоат диметиламино-р-етилбензоат в 1,0% 

70 Етилендиаминотетраоцетна 
киселина и соли 

в 
е 

0,3% 
1,0% 

71 Етилхексил метоксицинамат етилхексил-р-метоксицинамат в 5,0% 
72 Етаноламониумов тиогликолат етаноламониумов тиогликолат 

со околу 4% тиогликолна кисе-
лина 

е 10,0% 

73 Етоксетол 1- хидрокси-2-етоксиетан в 
е 

5,0% 
15.0% 

74 Еукалиптол 1,3,3-триметил-2-окса-бицикло-
-/2,2,2/-октан 

А 3,0% 

75 Фенацетин р • етоксиацетанилид е 0.2%. само како ста-
билизатор за 
водородов пер-
оксид 

76 Фенил бензилимидазол сулфо 
киселина 

2-фенилбензилимидазол-5-
сулфо киселина 

в 5,0% 

77 о-Фенилфенол и натриумова 
сол 

в 0.5% 

78 Фенил-р-диаминобензен е 1,0% само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

79 Фенододециниумов бромид д одеци л - диметил- /2~ феноксие-
тил/~амониумов бромид 

А 
е 

0.1% 0,3% 
80 Феноксетол 1 -хидрокси-2- феноксиетан В 1,0% 
81 Фентихлор bis /2-хидрокси-5-хлорфенил/-

-сулфид 
в 1,0% 

82 Гуаиазулен 1,4-диметил-7-изопропил-азулен А 
В 

0,025% 
0,1% 

83 Хексахлорофен 3,3,
)4,4,,6.6'-хексахлор-2,2'-ме-

тилендифенол 
В 
е 

0.5% 
0,75% 

не смее да се 
користи во пре-
парати наме-
нети за деца 

84 Хексаметилентетрамин /CH2/6N4 е 4,0% само во препа-
рати за ладна 
трајна оиду-
лација 

85 Хидрохинон 1,4-беизендиол е 2,0% само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

86 Хидрокси метилфенил бен-
зотриазол 

2-/2'хидрокси~5'-метилфенил/-
-бензотриазол 

В 0,1% 

87 Хомоментилсалицилат CisHaeOa В 10,0% 
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88 Инозитол цис-1,2,3,5-транс-4,6-цикло-
хексанхексол 

В 1,0% 

89 Изооктилфенилбензофенонат изооктилни естер 4-фенил-бен-
зофенон-2'-карбонске киселине 

в 4,0% 

90 Изотимол изопропил-о-крезол А ОД®/« 

91 Југлон 5 -хидрокси-1,4-нафтокинон в 0,03®/« 

92 Калциумов хидроксид Са/ОН/в е 10,0®/* само за депи-
латори 

93 Калциумов сулфид СаЅ е 40,0% само за дели-
латори 

94 Калциумов тиогликолат е 10,0®/® само за депи-
латори 

95 Калиумов хидроксид КОН е само како 
средство за 
неутрализа-
ција до рН 11,0 

96 Камфор 1,7.7-триметилбицикло-/1,2,2/-
-хептанон-/2/ 

в 
е 

3,0% 
5,0% 

97 Карбамид карбонилдиамид А в 
е 

3,0% 
5,0% 

15,0®/» 

98 Катехол о-дихидроксибензен е 0,15% само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

99 Хлордиетилбензамид о-хлор-Г^М-диетилбензамид в 12,0% само како ин-
сектифугум 

100 Хлорфеноксетол р-хлорфеноксетол в 0,3 % 

101 Хлврхексидин глуконат 20% раствор 5,5-(11-р-хлорфенил-
-1 ,Г-хексаметилен-(11-бигва-
нид^-глуконат 

А в 0,1% 
2,0®/» 

102 Хлорхексидин хидроклорид 5,5'-di-p- хлорфенил-1,Г-хек-
саметилен^-бигванид-хидро-
хлорид 

А 
В 

0,02% 
1,0% 

103 Хлоркрезол 4-хлор-З-метил-фенол в 
е 

0,5®/® 
2,0®/o 

104 Хлорксиленол 4-хлор-3,5-диметил-фенол в 
е 

0,5% 
2,0% 

105 .Хлорофен хлор-3-хидрокси-6-дифенил-
-метан 

е 0,2% 

106 Хлороформ трихлорметан А* 
В 

4,0% 
5,0% 

•само во забни 
пасти 

107 Колекалциферол 9,10-секо-5,7,10/19/-колеста-
триен-3-01 

А в 100 единици/g 
500 единици/g 

108 Лаурил пиридиниумов хлорид додецил-пиридин хлорид е е* 
1,0% 
5,0% 

•како антиста-
тик 

109 Лауроилпиридоксол диацетат 2-метил~3-лауроилокси-4,5-
-диацетокси-метилпиридин 

В 3,0®/» 

110 Литиумов хидроксид е 5,0% само за депи-
латори 

111 Литиумов тиогликолат е 6,0%' само за депи-
латори 
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112 Магнезиумов пероксид мешаница од 15% магнезиумов 
пероксид и 85% магнезиумов 
оксид 

А 
С 

5,0% 
10,0% 

113 Ментол L-2-изопропил-б-метил-цикло-
хексанол-/1/ 

А 
В 
е 

1,0% 
2,0% 
4,0% 

114 Метилацетопиронон и соли 6- метил-3-ацетил-3,4-дихидро-
-2Н-пираидион-/2,4/ и соли 

А 
В 

0,2% 
0,5% 

115 Метилбензилиден камфор ч 3-/4-метилбензилиден/-камфор В 5,0% 

116 Метилникотинат метилни естер на никотинска 
киселина 

В 0,3% 

117 Метилсалицилат СвЊ/ОН/ /СООСНз/ /1,2/ А 0,2% 

118 а-нафтол CioHeO е 0,5% само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

119 Натриум алумохидроксихлор 
лактат 

NasAh/OH/sCl • /СЊСНОНСОО/з х 
х ЊО 

в 20,0% 

120 Натриумов диметоксифенил-
глиоксилат 

натриумова сол 3,4-диметоксифе-
нил глиоксилна киселина 

в 5,0% 

121 Натриумов дитионит Ка2Ѕг04 е 0,2% само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

122 Натриумов флуорид KaF А 0,3% 

123 Натриумов хидроксид NaOH е само како 
средство за 
неутрализа-
ција до рН 11,0 

124 Натриумов лауроилсаркозинат А 
е 

3,0% 
20,0% 

125 Натриумов монофлуоро-
фосфат 

Na2POsF А 1,0% 

126 Натриумов перборат NaBOa x 4ЊО В 
е 

8,0% 
15,0% 

127 Никотинска киселина и амид пиридин-3-карбонска киселина и 
амид 

В 2,0% 

123 р-Нитро-о-аминофенол и со-
ли 

е 2,0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

129 о-Нитро-р-диаминобензен е 
( 

* 

6.0% 
сметано како 
слободна база 

само во сред-
ства за бојосу-
вање на коса 

130 Нитрометан CH3NO2 е 0,3% само во аеро-
сол-пакувања 

131 Оксибензон 2- хи дрокси-4-метоксибензо-
фенон 

В 3,0% 

132 Октил бициклохептен дикар-
боксимид 

N-октил бициклохептен дикар-
боксимид 

в 4,0% само како ин-
сектифугум 

133 Пантотенска киселина, дери-
вати и соли 

D/ +• /-N/a, 7-дихидрокси-Р,р-
диметил бутирил/-Р-аланин и 
деривати 

А 
В 

1,0% 
без ограни-
чување 

134 Пантотенол D/ 4- /,2,4-дихидрокси-т-/3- хи-
дроксипропил/-3,3-диметилбу-
тирамид 

А 
В 

1,0% 
без огра-
ничување 
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135 Пиридилкарбинол пиридил-3-метанол А 
в 

0,1% 
0,5% 

136 Пиридоксин и соли 4,5-Мѕ-/хидроксиметил/-2-ме-
тилпиридин-3-01 и соли 

А 1,0% 

137 Полиоксиметиленгликол полимерни дериват на формал-
дехид 

А 
в 

0,5% 
1,0% 

138 Прегненолон ацетат 3|3-хидрокси-5-прегнен-20-он-
-ацетат 

В 0,5% 

139 Пропил-исоцинхомеронат пиридин-2,5-дикарбонска ки-
селина-сИ-п-пропилестер 

В 1,0% само како ин-
сектифугум 

140 Ретинол и палмитат 3.7-диметил-9-/2,6,6-триметил-
-1-цикл охексенил /-2.4,6,8-
-нонатетраен-1-01 и палмитат 

А 1000 единици/g 
В 5000 единици/g 

141 Резорцинол ш-дихидроксибензен В 
е 

1,0% 
2,0% 

142 Резорцинол ацетат ш-дихидроксибензен ацетат, 
СвНвОз 

е 3,0% 

143 Салицилна киселина о-хидроксибензоева киселина в 2,0% 
144 Салол фенилсалицилат А 

В 
2,5% 

10,0% 
145 Сребрен нитрат AgN03 В 

е 
0,5% 
5,0% 

146 Стронциумов хидроксид Ѕг/ОН/г е 10,0% само за 
латори 

депи-

147 Стронциумов сулфид SrS е 20,0% само за 
латори 

депи-

148 Стронциумов тиогликолат /НЅ-СЊ-СООДЅг е 10,0% само за 
латори 

депи-

149 Сулисобензон 2-хидрокси-4-метоксибензофе-
нон-5-сулфонска киселина 

В 5,0% 

150 Сулфур Сталожен и колоиден) Ѕ в 
е 

2,0 % 
без ограни-
чувања 

151 Тетрабромортокрезол тетрабромметилфенол (1,2) в 
е 

1,0% 
2,0% / 

152 Тетрахидроксибензофенон 2,2\4,4'-тетрахидроксибензофе-
нон 

в 5,0% 

153 Тимол 2-изопропил-5-метилфенол А 
В 

0,1% 
0,3% 

154 Тиогликолна киселина меркаптооцетна киселина е 11,0% 

155 Тиомлечна киселина тиооксипропионска киселина е 8,0% 

156 Тирам di- /димети лтиокарбамои л/-
-дисулфид 

е 2,0 % 

157 Токоферол DL-2,5.7,8-TeTpaMeTWi-2-
-/4,8,12-триметилтридецил/-
-хроман-6-01 

А 2,0% 

158 Тола золин хидрохлорид 2-бензил-4,5-имидазолин хи-
дрохлорид 

В 2,5% 

159 Тосилхлорамид-натриум р-толуенсулфонхлорамид-на-
триум 

В 0,2% 

160 Трибромсалан 3,4',5-трибромсалициланилид В 
е 

1,0% 
2,0% 
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161 Трибутил калаен бензоат /СЊ/СЊ/ѕ/з = Ѕп-ООС-СвЊ В 0,016% 

162 Трифлуорметилдихлоркар-
банилид 

3 -триф лу орметил -4,4* - дих л ор-
-карбанилид 

В 
е 

0,5% 
1,0% 

163 Трихлокарбан 3,4,4*-трихл ор карбанилид В 
е 

1,0% 
2,0% 

164 Трихлоретан 1,1,1 -трих л оретан е 25,0% само во аеро-
сол — пакува-
ња 

165 Трихлорхидроксидифенил-
етер 

2,4,4'-трихлор-2'-хидроксиди-
фенилетер 

в 
е 

0,2% 
1,0% 

166 Трихлорметилтиотетра-
хидрофталимид 

N-трихлорметилтио-1,2,3,6-
тетрахидрофталимид 

в 
е 

0,5% 
1,0% 

167 Трихлорсалициланилид 3\4\5-трихлорсалициланилид в 0,5% 

168 Ундециленмоноетаноламид N-ZP-хидроксиети л/-у ндео-10-
-енамид 

в 
е 

1,0% 
2,0% 

169 Ундециленмоноетаноламид-
-сулфосукцин-натриум 

натриумова сол на сулфосукци-
нат на ундециленски моноетанол-
амид 

е 4,0% 

170 Ундециленполидиетаноламид полидиетаноламид на ундецилен-
ска киселина 

в 
е 

2,0% 
5,0% 

171 Витамин F мешаница на линолна киселина 
и на линоленска киселина 

в 2,0% ' 

172 Водородов пероксид i воден раствор од 30 тежината 
% Њ02 

А 
в 
е 

0,5% 
4,0% 

12,0% 
изразено 
како Н2О2 

ЛИСТА IV 

Реден 
број 

CI број Назив 

1 2 3 

1 11665 Pigment Yellow 4 

2 11680 Pigment Yellow 1 

3 11710 Pigment Yellow 3 

4 11725 Pigment Orange 1 

5 12775 Pigment Green 10 

6 14260 2-Ур-аминоаналино/ — 5-нитробензен сулфонска киселина 

7 19140 Food Yellow 4 

8 71105 Vat Orange 7 

9 12085 Pigment Red 4 

10 12420 Pigment Red 7 

11 12490 Pigment Red 5 

12 15525 Pigment Red 68 

13 15850 Pigment Red 57 
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14 15865 Pigment Red 48 

15 17995 Acid Red 113 

16 18050 Acid Red 1 

17 45170 Basic Violet 10 

18 73360 Vat Red 1 

19 77120 Pigment White 21, 22, 23 

20 77226 Pigment Black 6, 7 

21 77947 ZnO Pigment White 4 

22 10006 Pigment Green 8 

23 42085 Acid Green 3 

24 42045 Acid Blue 1 

25 61570 Acid Green 25 

26 61585 Acid Blue 80 
27 63000 Acid Blue 43 

28 74100 Pigment Blue 16 
29 74140 Vat Blue 29 

30 74160 Pigment Blue 15 
31 74180 Direct Blue 86 
32 74255 Pigment Green 
33 74260 Pigment Green 7 

34 77007 Pigment Blue 29 

35 77288 Pigment Green 17 

36 77289 Pigment Green 18 

ЛИСТА V 

Реден 
број 

CI број Назив 

1 2 3 

1 12700 Solvent Yellow 16 

2 26110 Solvent Red 25 

3 12010 Solvent Red 3 

4 50415 Solvent Black 5 

5 50415 В Solvent Black 7 

6 77266 Carboadsorbent 

7 — Pigment Yellow 83 

8 — Solvent Brown 37 

9 18690 Solvent Yellow 82 

10 — Solvent Orange 54 

И 12716 Solvent Red 122 

12 — Оксиди на железо 
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ЛИСТА VI 

Реден 
број 

Назив Хемиски состав 
Максимал-

но дозволена 
концен-
трација 

1 2 3 4 

1 Иргасан DP ЗОО 2, 4, 4'~трихлор-2'хидрокси-
дифенилетар 1% 1 

2 Темасепт I 4,5-дибромсалициланилид и 3, 
4.5-трибромсалициланилид во 
однос 1:1 2% 

3 Темасепт И 95% 3, 4, 5-трибромсалициланилид 
и 5% 3, 5-дибромсалициланилид 1% ' 

4 Santophen орто-бензил-пара-хлорфенол 10% 
5 Sokalan DIN, CDB, Fl-Chlor и др. изоцијанурна киселина односно Na-

К-изоцијанурат 
и » 

20% 1 

6 Цароат и др. моноперсулфатни соединенија 10% 

7 Формални формалдехид (35%-тен раствор) 3% 

8 Fungitex В, Dehyquart A/C, LDB, 
LT/, Бензалкон A, Hyamine и др. 

квартерни амониумови соединенија 5% 

12 Диазинон диетил-/изопропил-метил-
-пиримидил/-тиофосфат 25% 

13 Јодфенфос 2,5-дихлор-4-јодфенил-о, о-
-диметил-тиофосфат 2% 

14 Хлорпропилат пропил-естер 4,4,-дихлорбензилна 
киселина 5% 

15 Диметоат о, о-диметил-Ѕ-/!^-метилкарбамоил-
-метил/-фосфородитиоат 0,5% 

16 Диноцап (Каратан) 2-/1 -мети л-п-хептил/-4,6-
динитрофенил-кротонат 1,2 % 

17 Дихлон 2,3-дихлоро-нафтохинон 0,5% 

18 Monocrotofos о, о-диметил-о-/3-метил-аѕ 
метилкротонамид/-фосфат 2% 

19 Додине п-додецил-гуанидинацетат 1% 

20 Фелпет п-/трихлорметил/-тиофта л имид 10% 

21 Металдехид метацеталдехид 6% 

22 Диоксакарб 2-/1,3-диоксолан -2-и 1/-
-фенил-метилкарбомат 0,5% 

23 Сулфур сулфур 25% 

ЛИСТА VII 

Реден 
број 

Назив Хемиски состав 
Максимал-

но дозволена 
концен-
трација 

1 2 3 4 

1 Пиретрин I и II природен инсектицид 0,5% 

2 Неопинамин синтетски пиретрин 0,5% 

3 Alletrin синтетски пиретрин 0,5% 
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4 Метоксихлор 1,1 сП-/р-метоксифенил/-2,2,2-три-
хлоретан 1 10% 

5 DDVP диметил-дихлор-винил-фосфат 0,8V« 

в DDT дихлордифенилтрихлоретан 5—10% 

7 Малатион • диметил-дикарботокси-дитиофосфат 5% 

8 Стробане хлориран продукт на терпен 2% 

9 Токсафен полихлоркамфен 2% 

10 Fenhlorfos (Honnel) о,о-диметил-о-/2,4,5-трихлор-
-фенил/~тионофосфат ' 3% 

11 Линдан гама изомер хексахлорциклохексан 10% 

ЛИСТА VIII 

Реден 
број 

Назив Хемиски состав 
Максимал-

но дозволена 
концен-
трација 

1 2 3 4 

1 Пиперонилбутоксид пиперонилбутоксид 5,0% 

2 Тропитал — 5,0% 

3 Sulfoxide 1,2- метилендиокси-4 /2-
-/оксисулфинил/пропил/бензен 5,0% 

4 MGK-264 №-/2-етилхексил/-бицикло 
/2,2,1/-5-хептен-2,3-дикарбоксимид 5,0% 

191. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, а по претходно при-
бавено^ мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А ' 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА 
ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТО-

КИ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/74 и 11/74) во точка 2 се додава нов оддел со осум 
нови редни броеви, кои гласат: 

2) Стоки за широка по-
трошувачка : 

1 04.03/1 Путер, свеж 
2 04.04/1а Сирење качкавал 

8 25.01/3 

1.000 тони 

45.000 тони 
264.000 тони 

25.000 тони 

5.000 тони 

130.000 тони 
26.000 тони". 

7.600 тони 2. По точка 4 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

Сирење трапист 
Сирење ементалер 
Сирење топено 
Сирење друго 
Вкупно сирења 
Кафе сурово во зрно 
Кафе пржено или ме-
лено 
Вкупно кафе 
Пченица, друга 
Ориз во лушпа, друг 
Ориз излупен 
Ориз глазиран или по-
лиран 
Вкупно ориз 
Свинска маст, сурова 
Свинска маст, пресу-
в а н 
Сало топено 
Вкупно свинска маст 
Шеќер суров 
Шеќер од шеќерна ре-
па и од шеќерна трска, 
ДРУГ, рафиниран 
Шеќер од шеќерна ре-
па и од шеќерна трска, 
друг, кандиран 
Вкупно шеќер 
Морска сол 

04.04/16 
04.04/1в 
04.04/1д 
04.04/1Ѓ 

3 09.01/1а 
09.01/16 

4 10.01/16-2 
5 10.06/1а-2 

10.06/16 
10.06/2а 

6 15.01/1а 
15,01/16 

15.01/IB 

7 17.01/1 
17.01/2а 

17.01/26 



Четврток, 14 март 1974 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ БроЈ 13 — Страна 325 

„4а. По исклучок од одредбата на точка 4 од 
оваа наредба, а во смисла на точка 4 од Одлуката 
за одредување на стоките за кои стоковните контин-
генти и девизните контингенти ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, носител 
на контингентот за увоз на стоките од точка 2 под 
2 ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 е Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи. 

46. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи како носител на контингентот за 
увоз на стоките од точка 4а на оваа наредба, ќе го 
изврши увозот на тие стоки според постапката утвр-
дена во точка 5 став 1 на Одлуката за одредување 
на стоките за кои стоковните контингенти и девиз-
ните контингенти ги утврдува Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, во смисла на точка 5 став 2 на Одлуката 
за одредување на стоките за кои стоковните кон-
тингенти и девизните контингенти ги утврдува Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, уво-
зот .на кафе ќе го обуслови со извоз на стоки во 
земјите од кои се увезува кафето, освен ако во тие 
земји постојат расположиви средства за плаќање 
остварени со извоз на југословенски стоки." 

3. Оваа наредба врегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 13003 
5 март 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

192. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИН-
ТЕТИЧКО ПОЛНАКРИЛНИТРИЛНО ВЛАКНО — 

МАЛОН 

1. Претставникот на производителите и претстав-
ниците на потрошувачите на 8 јануари 1974 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за синтетичко полиакрилнитрилно 
влакно — МАЛОН, со тоа што производ ит е лек ите 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени за наве-
дените производи така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат и тоа за: 

Дин/kg 
1) штапел 2 и 3 ден. 31,00 
2) штапел 4,5 ден. 31,00 
3) штапел 6,9 и 15 ден. 31,00 
4) НВ штапел и филамент лента 35,00 
5) отпадок од лента 15,00 
6) отпадок од топе 20,00 
7) чешлан топе 45,00 
8) исчешлан и НВ топе 42-00 
9) додатоци за бојосување. 

а) светли нијанси 6,00 
б) средни нијанси 8,50 
в) темни нијанси 11,00 

Цените од став 1 на оваа точка важат со задр-
жување на постојните услови на продажбата, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд не мораат повеќе да одобруваат супер рабат. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе та 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбава. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 33/2 од 5 март 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: ОХИС — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи — потрошувачи назначени во посеб-
ниот прилог кон Спогодбата што се наоѓа во до-
кументацијата на Стопанската комора на Југо-
славија. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Спогодбата за проме-
на на затечените цени за танин, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/74, се поткраднала долу-
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-

ТЕ ДЕНИ ЗА ТАНИН 

Во точка 1 во одредбите под 1 и 2 наместо збо-
ровите: „дин/kg" треба да стои: „дин/fkg". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
7 март 1974 година. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандаман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хасанагић Омера Шефкет, Максимовић Тадије 
Владимир, Пурић Светолика Светислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андрејевић Драгољуба Миодраг, Арамбашић 
Крсте Владислав, Бачанин Трифуна Давид, Боги-
ћевић Тихомира Тодор, Бојовић Милосава Влади-
слав, Бошковић Владимира Живојин, Ћирић 
Стевана Милан. Дивац Раденка Милојица, Дивац 
Рада Слободан, Дробњак Милана Перо, Ђорђевић 
Живадина Мирослав, Гавриловић Михајла Љубица, 
Гогалић Јусуфа Мехмед, Хасанагић Омера Шук-
ри ја,Кулиновић Мује Мехмед, Лукановић Благоја 
Живко, Максимовић Божидара Првослав, Мићовић 
Светислава Радмило , Милосављевић Миладина 
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Милорад, Миловановић Симе Божидар, Милутино-
в а Митра Милоје; 

Николић Василија Миладин, Огњановић Петра 
Ратомир, Поповић Милосава Јевросим, Радивојевић 
Петра Драгић, Радојковић Божидара Богољуб, 
Радосављевић Радисава Миодраг, Савић Милана 
Љубо, Сретеновић Милоша Драгољуб, Стефановић 
Радисава Милијан, Стефановић Будимира Славко, 
Стојковић Ставре Борисав, Шарак Меха Хај до, 
Тодорић Светозара Живота, Варјачић Симеуна 
Петар, Васиљевић Василија Томислав, Вићентијевић 
Радисава Љубиша, Вранић Љубомира Јован, Вук 
Мује Ћамил, Живојиновић Чедомира Драгутин; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Наталић Јована Аранђел, Дамњановић-Милути-
новић Милорада Милосава, Ђајић Момчила Сла-
венко, Јовановић Светислава Живојин, Лађарски 
Радована Иван, Лисица Трифуна Драгослав, Про-
ковић Милоја Томислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алемпијевић Станислава Живадин, Алић Ибре 
Ибрица, Алић Суље Рамиз, Анђелковић Животе 
Борисав, Анђелковић Бранка Драгослав, Антоније-
в а Василија Градимир, Аврамовић Новице Владо, 
Басарић Милана Рајко, Бешлић Драгутина Миљко, 
Бјелић Ђорђа Богомир, Бјелић Ђорђа Милутин, 
Благојевић Драгољуба Божидар, Бошковић Стани-
мира Живан, Божић Ђорђа Владимир, Божовић 
Бранка Мирољуб, Цинцовић Саве Александар, 
Црнчевић Омера Хасиб, Чаровић Богосава Алек-
сандар, Ћирић Јордана Јеленко, ?гировић-Лукић 
Милића Ковиљка; 

Даутовић Ибре Мурат, Дедагић Наила Бешир, 
Десница Ђуре Милан, Дојчиновић Манојла Нада, 
Дондур Трифуна Мирко, Драгој ловић Срете Мило-
рад, Ђоковић Антонија Михајло, Ђорђевић Милана 
Драгољуб, Ђорђевић Чедомира Драгослав, Ђорђе-
вић Николе Милорад, Ђурић Радована Радомир, 
Ђуровић Милојице Љубомир, Гавриловић Борисава 
Радован , Гибаница Јакупа Медо, Голић Цветка 
Милош, Гордић-Марјановић Милована Миланка, 
Грбовић Велимира Предраг, Грујичић Гојка Јован, 
Хаџовић Myj'e Сулејман, Хасанбеговић Ахмета 
Мухамед, Хрњак-Калајџић Николе Марија, Хулић 
Хасана Садо, Хусовић Назифа Реџеп; 

Игњатовић Милована Добривоје, Илић-Симоно-
вић Радоја Винка, Ивановић Светислава Александар, 
Јаковљевић Јакова Јоле, Јањић Петра Милош, Јекић 
Радомира Милашин, Јевтовић Драгомира Миладин, 
Јевтовић Михаила Милентије, Јевтовић Петра 
Здравко, Јоковић Велимира Живојин, Јовановић 
Митра Драгољуб, 'Јовановић Живана Миломир, 
Јовановић Љубомира Петар, Јовановић Радомира 
Војислав, Јовичић Милосава Живомир, Јовић Воји-
слава Драгутин, Јововић Рудија Мирјана, Катанић 
Михајла Светислав, Кочовић Адила Фикрет, Ко-
јадиновић Петра Ђурђија, Кубуровић Новака 
Рафаило, Кукић Смаила Шериф, Кулин Меха Хусо, 
Куртић Јована Симеун; 

Лучић Милосава Бошко, Лукић Животе Љубо-
мир, Лукић Владисава Милинко, ЉубомировиЅ 
Милана Милорад, Манојловић Миливоја Радослав, 

Манојловић Милете Тиосав, Маринковић Драгомира 
Адам, Маринковић-Субић Душана Љубица, Мари-
новић Петра Невена, Марјановић Раденка Видоје, 
Марковић Данила Нада, Матић-Шкекић Мирка 
Мирјана, Мехинагић Џемаила Хусеин, МеховиК 
Шерифа Дервиш, Меховић Кадра Муниб, Мијато-
вић Мила Миодраг, Миковић Милоша Сава, Мила-* 
димовић Јанка Радиша, Миленковић Живорада 
Љубиша, Миленковић-Ћировић Милована Ружица, 
Милићевић Драгољуба Станиша, Милинковић Раде 
Богдан, Милосављезић Будимира Драгиша, Мило-
сављевић Зарија Драгољуб, Милосављевић Свето-
зара Никола, Милосављев^ Радислава Светислав, 
Миловановић Милана Никола, Милутиновић Влас-
тимира Живомир, Миљковић Светислава Миливоје, 
Мирчић Драгољуба Момчило, Мирчић Драгољуба 
Предраг. Мисита Тодора Сава, Мишовић Станимира 
Милица, Младедновић Милана Младен, Младено-
вић Уроша Рајко, Молнар Ивана Александар, Мо-
ровић Бењанина Винко; 

Николић Драгутина Жарко, Нишевић Душана 
Симо, Новаковић Петра Душан. Обрадовић Марка 
Томислав, Османагић Тахира Ахмет, Пајковић 
Благоја Радоња, Павловић Бранка Драгољуб, 
Пејковић Радована Михајло, Пенезић Драга Павле, 
Петрић Јовице Мирко, Петровић Радосава Драго-
мир, Петровић Томе Драгомир, Петровић Миливоја 
Душан, Петровић Владимира Душан, Петровић 
Раденка Живодраг, Полић Срете Драгољуб. Попа-
дић Милојице Љубомир, Поповић Живојина Андре-
ја, Поповић Слободана Славомир, Прашовић Шемсе 
Авдо, Радивојевић Светозара Тихомир, Радојевић 
Светислава Живомир, Радосављевић Светислава 
Љубиша, Радовић Војина Драгиша, Радовић Све-
томира Радослав, Радовић Алексија Станимир, 
Ранђеновић Ратка Вукола, Ранчић Милорада Ста-
нимир, Ранковић Радивоја Александар, РашидагиК 
Ибрахима Зулфо, Ратинац Милорада Живорад, 
Ратковић-Корандић Косте Јелена, Ратковић Жи-* 
војина Касија, Ратковић Милије Милорад, Реце* 
пагић Махмута Етхем, Ристић Алексе Миодраг, 
Ристовић Божидара Љубомир; 

Савић Миодрага Драган, Симић Милића Милан, 
Симовић Ђорђа Милош, Слатина Османа Бајро, 
Слатина Рагиба Касим, Спарић Радисава Стеван, 
Спасојевић Драгомира Властимир, Спировски Перо 
Евдокија, Сретеновић Милоја Борисав, Сретеновић 
Војислава Каменко, Станојевић Милашина Драгиша, 
Станојевић Дика Стјепан, Сташевић Полке Драго-
љуб, Степановић Тихомира Живорад, Стевановић 
Димитрија Милан, Стевановић Радомира Радивоје, 
Стројил Хаџе Хамшо, Строил Азиза Расим. Шахо-
вић Владимира Марица, Шалипур Мике Драго, 
Шеховић Османа Кемал, Шундек Милисава Не-
дељко, Шушић Бранислава Ђорђе: 

Тодоровић Илије Миладин, Тодоровић Тадије 
Мирољуб, Томовић Животе Добросав, Тошић Мом-
чила Велимир, Трифуновић Стојана Петар, Т у ј -
ковић Стевана Милорад, Узуновић Рамиза Наил, 
Узуновић Рамиза Нусрет, Васиљевић Радомира 
Драган, Васиљевић Ђурђа Миливоје, Верем Акифа 
Зијад, Веселиновић Драгише Миладин, Видојевић 
Десимира Живота, Витановић Петра Драгослав, 
Вучковић Милоша Зоран. Вукићевић Милутина 
Миливоје, Вукмировић Мана Ранко, Вукоје Бошка 
Анђелко, Вукомановић Михајла Владислав, Вуко-
вић-Лошут Антона Марија, Вуковић Живадина 
Милутин, Вуксановић Велимира Бранко, Зечевић-
-Крфањевић Мике Јелена. Зековић Шабана Осман; 
Златанић Јусуфа Бахро, Златић Станимира Бра-
нислав, Живковић Александра Радмила; 
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— за особени заслуги во ширењето на братс-
твото меѓу нашите нарбди и народности, во созда-
вањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драгићевић Стјепана Божидар, Лалошевић Си-
ме Никола, Новаковић Обрена Страјко, Томовић 
Животе Драгутин, Тоскић Купа Изет; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Милосављевић Борисава Слободан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдаревић Душана Драган, Александровић Дра-
гомира Љубиша, Андоновић Јована Милан, Андрић 
Драгана Будимир, Андрић Милована Радослав. 
Анђелић Марка Павле, Анђелковић Борислава 
Предраг, Бабић Драгољуба Душан, Бјелић Стевана 
Бане. Благојевић Живана Владета, Благојевић 
Светозара Владимир, Божовић Јездимира Жанко, 
Цветиновић Ристе Панта, Цвијовић Вукадина Бош-
ко, Чолаковић Милије Чедомир, Ћеловић Сабрије 
Реџо, пендић Саве Душан, Ћупрић Илије Драган, 
Давидовић Симе Илија, Дебљовић Животе Милосав, 
Димитријевић Милоја Петар, Драгојловић Миленка 
Владета, Дрчелић Драгише Живорад; 

Џановић Зећира Зехир, Ђалинац Ђуре Стеван, 
Ђокић Драгољуба Петар, Ђорђевић Живојина Бо-
ривоје, Ђорђевић Милутина Јован, Гачић Драгомира 
Радослав, Глишовић Аранђела Мирослав, Гвозде-
новић Славка Рајко, Хасечић Јусе Кадрија, Илић 
Светомира Александар, Илинкић Алексе Братољуб, 
Јаковљевић Драгољуба Милисав, Јанићијевић Ми-
лована Драгиша, Јанковић Милије Миљана, Јан-
ковић Владислава Немања, Јанковић Милована 
Светислав, Јањић Јована Вукола, Јегдић Марка 
Млађен, Јовановић Станише Љубиша, Јовановић 
Ђорђа Момчило, Јовановић Сретена Станка, Јова-
новић Каиде Живорад; 

Калтак Хајра Мујо, Киш-Платиша Николе 
Анка, Кликовац Ивана Даринка, Комарица Леке 
Миладин, Ковачевић Назифа Амир, Ковачевић 
Радисава Радоња, Ковачевић Ђорђа Вујадин, Ко-
винић Раденка Миољуб, Крстић Светомира Миомир, 
Крстојевић Митра Миливоје, Крупа Ћамила 
Руждија, Кулишић Мартина Аранђел, Куртовић 
Кадрије Ћамил, Кувељић Бошка Петар, Лазаревић 
Светолика Љубомир, Лазић Крсте Зарија, Липовић 
Драгослава Владислав, Лучић Драгомира Станимир, 
Мандал Лата Емил, Маринковић Димитрија Бого-
љуб, Маринковић Милана Душанка, Марјановић 
Димитрија Драган, Марковић Живадина Боривоје, 
Марковић Рај ице Милорад, Марковић Богољуба 
Радослав, Матић Будимира Родољуб, Матковић 
Миодрага Родољуб, Миковић Милоша Богдан, Ми-
лановић Светомира Живомир, Милићевић Глише 
Добрило, Милићевић Обрена Младен, Милојковић 
Томе Миодраг, Милошевић Аранђела Сава, Мило-
вановић Милисава Мирослав, Мишић Радомира 
Бранислав, Митровић Митра Милан, Мојићевић 
Милорада Градимир; 

Накарада Светозара Милош, Недељковић Бори~ 
Сава Синиша, Ненадић Радомира Здравко, Николин. 

Драгољуба Радован, Николић Радомира Ратомир, 
Николић Богосава Славко, Новаковић Петронија 
Андријана, Новаковић Новака Томислав, Обрадовић 
Животе Бранислав, Обрадовић Божидара Милић, 
Обрадовић Станка Миломир. Обрадовић Ђорђија 
Момир, Обућина Милоша Миодраг, Омеровић Омера 
Хасан, Панчић Александра Најдан, Павловић Ми-
лутина Миодраг, Пејчић Светислава Ненад, Петро-
нијевић-Тошић Милована Милева, Петронијевић 
Милорада Живота, Петровић Драгомира Драгиша, 
Петровић Мирка Драгутин, Петровић Васе Душан, 
Петровић Живадина Милинка, Пјевац Милорада 
Војислав, Полић Јована Видосав, Поповић Слобо-
дана Момир, Потокар Аугустина Бранимир, Проту-
липац Михаила Чедомир. Пурић Миленка Милован, 
Пузовић Јована Божидар, Радетић Саве Милош, 
Радиновић Властимира Бранислав, Радисављевић 
Радисава Милован, Радојевић-Баџа Јована Петра, 
Радовановић Драгољуба Петар, Раниловић Милана 
Драгић, Рајковић Добросава Радован, Ровчашш 
Аља Авдо: 

Савић Божидара п о д р а г . Савковић Адама 
Томислав. Спасојевић тдислава Бранко, Станић 
Симеуна Крста, Станојевић Видоја Драгослава, 
Станковић Животе Светислав, Станковић Велимира 
Витомир, Стефановић Николе Душан, Стефановић-
-Лађарски Радована Иванка, Стефановић Милосава 
Миодраг, Стефановић Милана Живота, Стиковпћ 
Ми лонце Добрица, Стојановић Јована Радисав, 
Стојановић Михајила Радомир, Стошић Сретена 
Цветан, Шешељ Трифка Гојко, Шкрбовић Миодрага 
Љубица, Тасић Стојана Стаменко, Тијанић Драгу-
тина Живојин, Тимотијевић-Стојковић Добривоја 
Злата, Тодоровић Радомира Ђорђе. Васиљевић Ра-
досава Радојица, Васиљевић Душана Златко, 
Влајковић Божидара Синиша, Вуковић Пеја Бошко, 
Здравковић Војислава Радојко, Здравковић Миха-
ила Радомир, Живановић Драгољуба Боривоје, 
Живановић Данила Слободанка. 

Бр. 161 
16 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликува-
њата одлучува да се одликуваат. 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бралић Анте Маринко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Балог Јосипа Фрањо, Чолић Васе Борислав, 
Хундрић Фрање Иван, Калопера Фрање Даница, 
Крпета Ивана Славко, Наглић Ловре Јосип, 
Ожеговић Крешимира др Фрањо, Павловић Винка 
Петар, Перковић Драгомира Бошко, Kusso Grispini-
jana Mi јо, Рушкач Јураја Бранко, Шалић Стјепана 
.Фрањо, Трбљанић Драгана инж. В јера; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајић Анте Стипе, Белинић Андрије Јосип, 
Белов-Млакар Звонимира Мирјана, Бил анџија 
Николе Иван, Додош Адама Никола, Локман Ни-
коле Стојан, Дуспер Анте Иван, Хеисингер Фрање 
др Нада, Коцјан Фрање Алојз, Љубенковић Милоша 
Петар, Матак Мате Шиме. Медак Фрање Стјепан, 
Радовић Стјепана Стјепан, Рихтер Николе Бранко, 
Шимић Фрање Звонко, Шкворц Флоријана Милан, 
Штерк Ивана Иван, Топаловић Антуна Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аугуштин Јакоба Драго, Бохуницки-Бојко 
Антуна инж. Јадранка, Болант Мариела Паула, 
Борбаш Ђуре Ђуро, Божин Драгољуба Александар, 
Будић Мартина Јосип, Буха Антуна Мартин, Црно-
гај Јосипа Јосип, Чордашић Фрање Фрањо, Леко-
вић Шиме Мирослав, Ђ-̂ -̂тоти Мије Владо, Ерор 
Драгутина Никола, Гази; Николе Илија, Грабар 
Јосипа Иван, Грдић Иванѕ^ван, Херцигоња Јанка 
Рудолф, Ходак Ивана Никола, Хорват Стјепана 
Стјепан, Хорватић-Бачани Јакоба Ружа, Хундрић-
Загарчанин Шпире људмила; 

Јамуљак Андрије Иван, Кардум Филипа Анте, 
Кладник Јакоба Јакоб, Кнежевић Душана Младин-
ко, Колка Славка Александар, Колман-Грашић 
Јосипа Каролина, Кркан Фрање Иван, Мандић-
-Кучинић Дане Ана, Мандић Петра Винко. Ненко-
вић Милана Крсто, Папић Фрање Иван, Першић 
Јосипа Иван, Сабљар-Мијакић Мије Ева, Сарадак 
Тахира Укшин, Скочиловић Милана Милица, 
Шарабача Петра Славко, Шебаљ Ивана Ђуро, 
Шевердија Петра Лука, Шикић Ивана Никола, 
Штефелић Мартина Јосип, Такач Славка Владимир, 
Томашић Фрање Владимир, Триповић Крсто, 
Вранковић-Кодрић Николе Иванка, Зец-Рупник 
Јосипа Милена, Зукић Мухарема Минка; 

— за особени заслуги во ширење на братството 
меѓу нашите народи и народности, во создавањето 
и развивањето на политичкото и моралното един-
ство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Белћић Вјекослава Младен, Билић Јакова 
Винко, Чавић Јанка Љубан, Дракулић Николе 
Илија, Дундовић Дује Јосип, Гарић Стевана Нико-
ла, Кос Антуна Јосип, Милојевић Милана Ђуро, 
Миловановић Матије Михајло, Новалић Симе Јово, 
Орлић Спасоја Илија, Поповић Стевана Милан, 
РабљеновР1ћ Николе Милош; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бужанчић-Бохте Јакоба Даница; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

'Авдић Идриса Халад, Бођанац Стјепана Златко, 
Микулић Јосипа Милан, Загорац Николе Никола; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Белас-Ристић Борислава Слободанка, Херман 
Стјепана Јосип, Јурић Павла Никола, Корес Дра-
гутина Марица, Ку нди ја Јосипа Штефица, Лагун-
ђић-Фазлић Саде Зинета, Маџарац Адама Никола, 
Марасовић Фрање Манда, Мауер-Орешковић Ан-
дрије Ружа, Мендеш Мате Маријан, Осречки 
Драгутина Мирко, Постружин-Михајловић Антуна 
Марица, Вендл Антуна Михајло, Вукеља Јове Симо. 

Бр, 168 
29 октомври 1973 година 

Белград 

Претседател на Репуб-
ликата, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

182. Одлука за распишување избори за деле-
гати во Сојузниот собор и во Соборот на 
републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ — — — — — — — — 317 

183. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за условите под кои работните орга-
низации можат да издаваат обврзници 
што се уплатуваат во девизи — — • 317 

184. Одлука за минималните откупни цени за 
тутунот од родот на 1974 година — — — 317 

185. Одлука за измена на Одлуката за ослобо-
дување од полагање на депозит при уво-
зот на опрема од странство на кредит за 
приоритетните гранки и дејности од об-
ласта на стопанството — — — — — 319 

186. Одлука за дополнение на Одлуката за ус-
ловите што банките мораат да ги испол-
нуваат за вршење девизни работи — — 319 

187. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната 
опрема за производство на фосфорна ки-
селина — — — — — — — — — 319 

188. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за одредени производи што 
врз основа на договор за долгорочна про-
изводствена кооперација со странски фир-
ми во 1974 и 1975 година се увезуваат за 
потребите на производителите на патнич-
ки автомобили — — — — — — — 320 

189. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на продажбата 
на царинските стоки и за распоредот на 
средствата добиени со продажбата на тие 
стоки — — — — — — — — — 321 

190. Правилник за минималните услови во 
поглед на хигиенската исправност на 
предметите од општа употреба што мо-
жат да се пуштаат во промет — — — 321 

191. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување на стоковните контингенти и 
на девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1974 година — — — — — — 352 

192. Спогодба за промена на затечените цени 
за синтетичко полиакрилнитрилно влак-
но — МАЛОН — — — — — — — 353 

Исправка на Спогодбата за дромена на зате-
чените цени за танин — — — — — 353 

Одликувања — — — — — — — — — 333 
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