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БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 40 динари. 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732: 

Телекс 11756 

614, 
Врз основа -на чл. 32, 81 и 84 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), во согласност со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, претседателот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита и со сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЛЕКОТО, ПРОИЗВОДИТЕ 
ОД МЛЕКО, СИРИЛАТА И ЧИСТИТЕ КУЛТУРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат млекото, производите од млеко, сири-
лата и чистите култури (во натамошниот текст: 
производите), како и минималните услови зз 
обезбедување и зачувување на квалитетот на произ-
водите. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнета во производството и прометот 
на производи. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани условите за квалитетот и условите за 
обезбедување И зачувување на квалитетот сходно 
важат условите пропишани со овој правилник за 
група сродни производи од овој правилник. 

За производите од став 1 на овој член и за 
производите за кои е тоа со овој правилник изреч-
но предвидено, производителот е "должен да донесе 
производителска спецификација пред денот на по-
четокот на производството. 

Производите леќата спецификација мора да со-
држи податоци од декларацијата во член 3 на овој 
правилник, краток опис на технолошката постапка 
за производство на производите и извештај за извр-
шената лабораториска анализа и за органолептич-
ките својства на производите. 

Организациите на здружен труд и другите прав-
ни лица водат евиденција за' донесените производи-
т е л о т спецификации, и во нив внесуваат: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и негово трговско ИМР. 

ако производот го има; 
3) датум на донесувањето на спецификацијата; 
4) датум на ивзршеното испитување на составот 

на производот; 
5) датум на почетокот на производството по 

предметната спецификација; 
6) група на која и припаѓа производот. 

Член 3 
Ако за одделни производи со овој правилник 

не е пропишано поинаку, производите што произ-
водителт ги пушта во промет во оригинално паку-
вање мораат на обвиваката, садот или налепницата 
да имаат декларација, која ги содржи следните по-
датоци: 

1) назив на производот и негово трговско име, 
ако производот го има; 

2) фирма, односно назив и седиште На произво-
дителот; 

3) датум на производството и рок на траењето, 
односно „употреблив до"; 

4) нето — количина (маса, зафатнина) на произ-
водот ; 

5) основни состојки на производот и количина 
н»а тие состојки изразена во мерни единици или во 
проценти во однос на нето — масата на производот, 
ако е тоа за производот определено со овој пра-
вилник; 

6) вид и количина на материјалите со биолошка 
вредност, ако му се дадени на производот заради 
збогатување на неговиот состав; 

7) група на употребени адитиви (боја, арома, 
конзерванси) и на други адитиви дозволени со овој 
правилник; 

8) Други податоци од интерес за потрошувачите. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јас-

на и читлива. 
Декларацијата не смее да содржи ознаки (нази-

ви, слики, цртежи и ел.) што би можеле потрошува-
чот да го доведат во заблуда во поглед на потекло-
то и квалитетот на производот. 

Текстот на декларацијата кој се однесува на 
боењето и конзервирањето на производот (на при-
мер „Бојосано со природна боја", „Конзервирано со 
сорбинска киселина" и др.) мора да се наоѓа непо-
средно под називот на производот. 

Големината и типот на буквите за називот на 
производот и за фирмата, односно за називот на 
производителот мора да бидат поголеми од буквите 
на останатиот текст на декларацијата. 

Член 4 
Ако производите не ги пакува производителот, 

декларацијата, покрај податоците од член 3 на овој 
правилник, мора да ги содржи и фирмата, односно 
називот и седиштето на организацијата на здру-
жен труд кола го. пакувала производот, како и дату-
мот на пакувањето. 

Ако производот не е пакуван во оригинално па-
кување, декларацијата мора да го содржи називот 
на производот од кој се гледа податокот за групата 
на производи и датумот на производството или 
„употреблив до", 

Декларацијата за производите од став 2 на овој 
член мора да биде истакната на видливо место. 
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Член 5 
Ако нето-количината (масата, зафатнината) на 

производот во оригинално пакување не надминува 
маса од 50 g, декларацијата мора да содржи: назив 
на производот, фирма, односно назив и седиште на 
производителот, односно на организацијата на зд-
ружен труд која го пакувала производот, ието-маса 
на производот, како и рок на траење на произво-
дот и податоци за бојосувањето односно конзерви-
рањето, ако со овој правилник не е определено по-
инаку. 

Под оригинално пакување се подразбира поеди-
нечно пакување во амбалажа со која се обезбедува 
оргиналност и квалитет на производот до моментот 
на отворањето. 

Член 6 • 
Од декларираните нето-количини на производот, 

се дозволуваат следните отстапувања при поединеч-
но пакување, и тоа: 

Реден П р о и з в о д Пакување Процент на -
број отстапување 

1 Пастеризирано млеко 1 литар ± 2 % 
2 » >• 0,5 литри 3% 
3 »» »» канта ± 1*/о 
4 Краткотрајно стерилизиран© млеко и чоко-

0,5 Литри 3% ладно млеко 0,5 Литри ± 3% 
5 Јогурт и други производи пакувани во ча-

0,2 до 0,25 литри 5% шички 0,2 до 0,25 литри ± 5% 
6 Млеко во прав и сурутка во прав преку 1 kg •± 1,0% 
7 Мл^ко во прав и сурутка во прав до 1kg ± 1,5% 
8 Павлака до 500 g ± 2% 
9 Путер 1 250 g 1,5% 

10 125 g ± 2,5% 
11 19 до 50 g ± 5% 
12 Меко сирење- преку 1 kg ± 1,5% 
13 »» » 1 до 1 kg ± 2% 
14 »» ?» до 200 g ± 3% 
15 Вакуум паковани сирења преку 1 kg ± 1% 
16 »» И >t до 1 kg ± 2% 
17 >» 99 9» 1 до 200 g 3 % 
18 99 99 »> од 15 до 50 g ± 5% 
19 Топено сирење и мало пакување На други 

сирења до 500 g ± 2% 
20 Сладолед и замрзнат десерт од 50 g ± 5% 
21 Сладолед и замрзнат десерт од 50 до 100 g ± 2,5% 
22 Сладолед и замрзнат десерт , од 100 до 250 g ± 2% 
23 Сладолед и замрзнат десерт преку 250 g 1

 ± 1% 

Просечната нето-количина на случајно избрани 
10 поединечни оригинални пакувања мора да одго-
вара на декларираната маса на производот. 

' Член 7 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, забрането е бојосување, з а г а д у в а њ е и аромати-
зирани на производите со синтетички средства, конт 
зервирање на производите со хемиска средства и 
зрачење со јонизирачки зраци, како и додавање 
други хемиски средства на производите. 

Член 8 
Производите можат да • се превезуваат Само со 

превозни средства што обезбедуваат зачувување на 
нивниот квалитет. 

Производите мораат да се чуваат, односно 
складираат на начин што обезбедува зачувување 
на нивниот квалитет. 

Уредите и амбалажата мораат да бидат израбо-
тени така што да можат лесно да се чистат, мијат 
и исправно да се затвораат. 

Член 9 
Одредбите на OBOI правилник се задолжителни 

и за индивидуалните производители. 

II. МЛЕКО 

Член 10 
Млеко, во смисла на овој правилник, е чист не-

променет производ добиен со правилно и редовно 
молзење на здрави и исправно хранети крави, овци, 
кози и биволици, на кое не му е Ништо додадено 
ниту одземено. 

Според видот на молзниот добиток од кој е до-
биено, млекото може да биде: кравјо млеко (во на-
тамошниот текст: млеко), овчо млеко, козјо млеко 
или биволешко МЈгеко. 

Мешаница на МЈ/еко добиено со молзење на до-
битокот од став 1 на овој член мора да носи ознака 
на потеклото на, млекото (на пример: мешаница На 
кравјо млеко и овчо млеко). 

Член 11 
Млекото мора да ѓи исполнува следните услови: 
1) да не е добиено 15 дена, пред денот на теле-

1 њето ниту осум дена по денот на телењето (да не 
содржи колострум); 

2) да има својствен мирис, вкус и боја; 
3) да не му е додадена вода, што се утврдува 

со точката на мрзнење која не смее да биде пого-
лема од минус 0,53°С или индексот на рефракција-
та да не е помал од 1,3420, или бројот на рефракци-
јата да не е помал од 39; 
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4) да содржи најмалку 3,2% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 8,5% сува материја без 

маст; 
6) киселост да не е поголема од 7,6°ЅН; 
7) непосредно по молзењето да е издадено под 

8°С. 

Член 12 
Овчото млеко мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има својствен мирис, вкус и боја; 
2) да содржи најмалку 6°/о млечна маст; 
3) да содржи најмалку 10,5% сува материја без 

маст; I 
4) киселова да не е поголема од 12°ЅН/ 

Чл£н 13 
Козјото млеко мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да, има својствен мирис, вкус и боја; 
2) да содржи најмалку 3,2% млечна маст; 
3) да содржи најмалку 8,5% сува материја без 

маст. / 

Член 14 
Биволешкото млеко мора да ги исполнува след-

ните услови: 
1) да има својствен мирис, вкус и боја; 
2) да содржи најмалку 8% млечна маст; 
3) да содржи најмалку 11% сува материја без 

маст. 

III. ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО 

Член 15 
Под производи од млеко, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат: 
1) пастеризирано, стерилизиран и варено 

млеко; 
2) ферментирано млеко; 

4 3) млечни напивки; 
4) згуснато млеко и млеко во прав; 
5) павлака; 
6) путер; 
7) матеница и матекица во прав; 
8) масло; 
9) кајмак; 
10) сирења; 
11) топеви сирења; ' t 

12) сурутка и производи од сурутка, (скута, ур-
да, ал бу минско сирење и др.); 

13) млечен пудинг и млечен фил; 
14) каз&ин, казеинати и преципитати на казеин; 
15) сладолед, смеса за сладолед и замрзнати 

десерти. 

1. Пастеризирано, стерилизирано и варено млеко 

Член 16 
Под џастеризираЦо млеко, во смисла на овој 

правилник, се подразбира млеко кое најдоцна 24 
часа по молзењето, односно 48 часа — ако е изда-

дено од 4°С до 1°С, е пречистено со филтрирање или 
цеитрифугирање, ( загревано определено време на 
температура под 100°С и непосредно потоа е изда-
дено на температура до 5°С или под 5°С. 

Млекото се пастеризира по една од следните по-
стапки: 

1) со загревање на температура од 63°С до 65°С 
во траење од најмалку 30 минути (ниска пастери-
з аци ја); 

2) со загревање на температура бд 72°С до 76°С 
во траење од 15 до 20 секунди (краткотрајна пасте-
ризација); 

3) со загревање на температура од најмалку 
82°С во траење од 20 секунди (висока пастериза-
ција). 

По исклучок, од млеко во прав може да се про-
изведе пастеризирано млеко, пастеризирано делумно 
обрано млеко и пастермзирано обрано млеко. 

Член 17 
Пастеризирано млеко се пушта во промет како: 
1) пастеризирано млеко со' најмалку 3,2% млеч-

ка маст; 
2) пастеризирано делумно обрано млеко со Нај-

малку 1,6% млечна маст; 
3) пастеризирано обрано млексЈ со помалку од 

1,6% млечна маст. 

Член 18 
Пастеризираното млеко, пастеризираното делум-

но обрано млеко > и пастеризираното обранр млеко 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат својствен мирис и вкус; 
2) да имаат изедначена непроѕирна боја која за 

пастеризираното млеко е непроѕирно беда со жол-
теникава нијанса, за делумно обраното млеко без 
жолтеникава нијанса, а за пастеризир аното обрано. 
млеко синикаво бела; 

3) да имаат содржана на сува материја без маст 
најмалку 8,5%; 

4) киселоста да, не им е поголема од 8°ЅН; 
5) да покажуваат негативна реакција на фос-

фатаза при ниска или краткотрајна пастеризација, 
односно на пероксидаза при висока пастеризација. 

Член 19 
Под стерилизиран© млеко, во смисла на ofeoj пра-

вилник, се подразбира млеко кое најдоцна 24 часа 
по молзењето е загревано по соодветни постапки на 
стерилизација. 

Член 20 . ' 
Под краткотрајно стерилизиран млеко, во еми-' 

ела на овој правилник, се подразбира млеко кое на ј -
доцна 24 часа по молзењето е пречистено со фил-
трирање или центрифугирање, директно или инди-
ректно загревано на температура од 135°С до 150°С, 
за време со кое се обезбедува стерилизација, ладено 
и асептички полнето во стерилна амбалажа. 

Стерилизираното и краткотрајно стерилизира-
а т ) млеко мораат да бидат хомогенизира^!. 

Под хомогенизација на млеко, во смисла на овој 
правилник, се подразбира механичко иситнување на 
масните капки до многу ситни честички маст кои во 
текот на 24 часа по хомогенизирањето не создаваат 
видлив слој павлака. 



Страна 1288 — Број 51 
f 

СЛУЖБЕН ДИСТ НА СФРЈ Петок, 27 август 1982 

Член 21 
Стерилизирано млеко и краткотрајно стерили-

з и р а н млеко се пуштаат во промет како: 
1) стерилизиран© или краткотрајно стерилизира-

но хомогенизирано млеко со најмалку 3,2° млечна 
маст; 

2) стерилизиран© или краткотрајно стерилизира-
но хомогенизира^, делумно обрано млеко со на ј -
малку 1,6% млечна маст; 

3) стерилизирано или краткотрајно стерилизира-
но хомогенизирано обрано млеко со помалку од 1,6% 
млечна маст. 

Член 22 
Стерилизиран© или краткотрајно стерилизиран© 

млеко што се пушта »во промет мора да ги исполну-
( ва условите од член 18 на овој правилник, освен 
киселоста која не смее да биде поголема од 7,5°ЅН. 

Член 23 
Вардено млеко, во смисла на овој правилник, е 

млеко кое вриело најмалку три минути под атмос-
ферски притисок ц за тоа време постојано е мешано. 

Член 24 
Реконституирано пастеризирано млеко, рекон-

ституирано делумно обрано млеко и реконституира-
но обрано млеко е млеко добиено со растворање на 
млеко во прав и со дополнителна пастеризација. 
Таквото млеко мора да ги исполнува условите од 
член 18 на овој правилник. 

v Млекото од став 1 на овој член може да се 
пушта во промет наместо пастеризирано млеко во 
случај на недостиг на пастеризирано млеко. 

Член 25 
За потребите на диеталната исхрана и детската 

исхрана,- исклучително во индустриски погони и врз 
основа на производителска спецификација можат да 
се произведуваат пастеризирани и стерилизирани 
млека и со друг состав. 

Член 26 
Пастеризираното млеко, пастеризираното делум-

но обрано млеко и пастеризираното обран© млеко 
мораат да се чуваат кат производителот и во про-
мет на температура од 0°С до 8°С. 

2. Ферментирано млеко 

Член 27 
Под ферментирано млеко, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат: 
1) кисело млеко или јогурт; 
2) овошен јогрут или кисело млеко со овошје; 
3) ароматизиран јогурт или ароматизирано кисе-

ло млеко: ' 
4) кефир; 
5) ацидофилно млеко; 
6) други видови ферментирано млеко (фермен-

тирано стерилизиран© млеко и сл.). 

К и с е л о м л е к о и л и ј о г у р т 

Член 28 
Кисело млеко или lorvpT е производ добиен со 

ферментација на пастеризирано млеко, пастеризира-
но делумно обрано млеко или пастеризирано обра«© 

млеко, варено млеко, уварено млеко, овчо млеко, 0и-
волешко млеко, млеко во прав или од мешаница на 
тоа млеко со култури на термофилни млечно кисе-
л и ч к и стрептококи и лактобацили или мезофилни 
бактерии, својствени за производот. 

Член 29 
Според ©идот на млекото од кое се произведени, 

киселото млеко или јогуртот се пуштаат во промет 
како: кисело млеко или јогурт; кисело млеко или 
јогурт од делумно обрано мле^о; кисело млеко или 
јогурт од обрано млеко; кисело млеко или јогурт од 
овчо млеко; кисело млеко или јогурт од уварено мле-
ко; кисело млеко или јогурт од биволешко млеко; 
кисело млеко или јогурт од млеко во прав; кисело 
млеко или јогурт од мешано млеко со ознака на од-
носот на мешаницата. 

Уварено млеко од став 1 на ово/ член е млеко 
со определена количина сува материја што е постиг-
ната со испарување на водата по определена по-
стапка. 

Кисело млеко или јогурт од кравјо млеко мо-
жат да се пуштаат во промет без поблиска ознака 
на видот на млекото од кое се произведени. 

Член 30 
Кисело млеко или јогурт мора да ги исполнува 

следните услови: 
1) да има бела до бело-жолтеникава боја; 
2) да има својствен мирис и пријатно кисел вкус; 
3) да има цврсто-хомогена или густо-течна кон-

зистенција; 
4) да содржи најмалку 3.2% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 8,5% сува материја без 

маст; 
6) киселоста да не е поголема од 55°ЅН. 
Во производството на кисело млеко или јогурт 

може да се додаде до 3% млеко во прав, без обврска 
за декларирање. 

Член 31 
Кисело млеко или јогурт од делумно обрано 

млеко мора да ги исполнува условите? од член 30 
на овој правилник, со тоа што да содржи најмалку 
l.Wn млечна маст и киселоста да не е поголема од 
55°ЅН. 

Член 32 
Кисело млеко или јогурт од обрано млеко мора 

да ги исполнува условите од член 30 на овој пра-
вилник, со тоа што содржината на маста може да 
биде помала од 1,6% и киселоста да не е поголема 
од 55°ЅН. 

Член 33 
Кисело млеко или јогурт од овчо млеко, од ва-

рено млеко, од биволешко млеко, мора да ги испол-
нува условите од член 30 на ^овој правилник, со тоа 
што да содржи најмалку 6% млечна маст и најмал-
ку 10,5% сува материја без маст и киселова да не . 
е поголема од 65°ЅН. 

Член 34 
Кисело млеко или јогурт од мешано млеко мо-

ра да ги исполнува условите од член 30 на овој пра-
ви ЛНИЈС. со тоа што да содржи најмалку 4% млеч-
на маст и најмалку 10% сува материја без маст и 
киселоста да не е поголема од 55°ЅН. 
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О в о ш е н ј о г у р т и л и к и с е л о м л е к о с о 
о в о ш ј е 

Член 35 
Овошен јогурт или кисело млеко со овошје е 

производ на кој му се додадени шеќер и овошје или 
производи од овошје. 

При производството на овошен јогурт или на 
кисело млеко со овошје можат да се употребат сред-
ства за врзување и згуснување, како стабилиза-
тор^ и тоа: високомолекуларни природни материи: 
желатин, пектински материи, , ксантан-гума, гуар 
-гума, препарати од скроб, агар-агар, карагенан, со-
ли на алгинска киселина, трагант-гума, каруба-гума 
(брашно од рогач), гумиарабика, како и деривати на 
високомолекуларни природни материи (метил-целу-
лоза, метил-етилцелулоза, карбоксиметил-целулоза) 
или ,нив<ни мешаници во вкупна количина до 0,5°/о 
во однос на не^о-масата на готовиот производ. 

При производството на овошен јогурт или ки-
село млеко со овошје, заради зајакнување на аро-
мата може да се додаде природна овошна арома ка-
ко и природна боја до постигнувањето соодветна 
природна нијанса. 

Член 36 
Овошен јогурт или кисело млеко со овошје мо-

ра да ги исполнува следните услови: 
1) да има боја која му одговара на додаденото 

овошје или на прох1зводот од овошје; 
2) да има мирис и пријатно кисел вкус, Својст-

вен на додаденото овошје или на производот од 
овошје; 

3) да има, гу ето-течна или цврста конзистенција; 
4) да содржи од 4°/о до 15%> додадено овошје или 

соодветна количина производи од овошје, зависно 
од видот на овошјето или на производот од овошје 
во однос на готовиот произвд; 

5) да содржи 3% до 15% додаден шеќер, зависно 
од видот и количината на овошјето или .на произ-
водот од овошје во однос на готовиот производ: 

6) рН да не е помал од 3,5'%; 
7) да содржи најмалку 2,5% млечна маст во од-

нос на готовиот производ. 

А р о м а т и з и р а н ј о г у р т и л и а р о м а т и -
* з и р а и о к и с е л о м л е к о 

Член 37 
Ароматизиран јогурт или ароматизирано кисело 

млеко е јогурт, односно кисело млеко на кое му се 
додадг-ч шеќер, какао, кафе, природни ароми од 
овошје, природни бои и слични природни додатоци. 

При производството на ароматизиран јогурт или 
ароматизирано кисело млеко можат да се употре-
бат средства за врзување и згуснување (стабилиза-
тор^ од член 35 на овој правилник, во количина 
од 0,5% во однос на нето-масата на производот. 

Ароматизиран јогурт или ароматизирано кисело 
млеко се произведува според производителот спе-
цификација. 

К е ф и р 

Член 38 
Кефир е производ добиен со ферментација на 

пастеризирано млеко, со култури на мезофилни 
млечно-кксел ински стрептококи, лактобацили и 
квасец. 

Кефирот мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има бела до бело-жолтеникава боја; 
2) да има својствен мирис и вкус; 
3) да има густо-течна и пенлива компетенција; 
4) да содржи најмалку 3,2% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 8,5% сува материја без 

маст; 
6) киселоска да не е поголема од 45°ЅД. 
За кефирот е дозволена карактеристична изда-

деност на амбалажата, а во херметички затворена 
амбалажа кефирот мора да содржи јаглендиоксид. 

/ 

А ц и д о ф и л н о м л е к о 

Член 39 
Ацидофилно млеко е производ добиен со фер-

ментација на стерилизирано, стерилизиран© делум-
но обране или стерилизиран обрано млеко со култу-
ри на Lactobacillus acidophilus. 

Ацидофилното млеко мора да ги исполнува ус-
ловите од член 30 на овој правилник. 

Д р у г и в и д о в и ф е р м е н т и р а н о м л е к о 

Член 40 
Другите видови ферментирано млеко се произ-

ведуваат според производител ска спецификација. 
За производите од став 1 на овој член е дозво-

лена употреба на средства за врзување и згуснува-
ње од чл*гн 35 на овој правилник. 

Член 41 
Сите Б И Д О В И ферментирано млеко rfo производ-

ството мораат да бидат изладени на температура до 
8° С. Сите видови ферментирано млеко мораат да се 
чуваат на температура од 0°С до 8°С. 

3. Млечни напивки 

Член 42-
Млечни напивки се производи врз база на пас-

теризирано или стерилизирано млеко, делумно об-
р а н пастеризирано иди стерилизиран млеко, об-
р а н пастеризирано или стерилизиран© млеко, мате-
ница, сурутка, со додаток на .шеќер, какао, чокола-
до,, кафе, овошје, производи од овошје, природни 
ароми и бои и други слични природни додатоци. 

При производството на млечни напивки можат 
да се употребат средства За врзување и згуснување 
од член 35 на овој правилник, во количина од 0,5% 
во однос на нето-масата на производот. 

Млечни н а т т к и се произведуваат според про-
изводител скатд спецификација. 

4. Згуснато млеко и млеко во прав 

Член 43 
Згуснато млеко и млеко во прав се пуштаат во 

промет како: 
Л згуснато незасладено млеко (евапорирано 

мл^тсо); 
2) згуснато засладено млеко (кондензирано 

млеко); 
3) млеко во прав; 
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4) други згуснати производи и други млека во 
прав (инстант и др.). 

Член 44 
Згуснато млеко е производ добиен со испарува-

ње на дел од водата од млекото, од делумно обране 
млеко или обрано млеко, со или без додаток на,ше-
ќер. 

При производството на згуснато млеко на 1 ли-
тар производ може да се додаде 0,8'%> динатриум-
.-фосфат,. или тринатриум цитрат или нивна меша-
ница. 

Згуснато млеко се пушта во промет како згус-
нато засладено млеко (кондензирано млеко), згусна-
то засладено обрано млеко (кондензирано обрано 
млеко), згуснато незасладено млеко (евапорирано 
млеко) и згуснато незасладшо обрано млеко (евапо-
рира-но обрано млеко). 

Член 45 
Згуснато засладено млеко^ (кондензирано млеко) 

мора да ги исполнува следните услови: 
1') да има уедначена жолта до светложолта боја; 

, 2) да има пријатен мирис и многу сладок вкус; 
3) да има хомогена конзистенчија; 
4) да содржи најмалку 8% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 20% сува материн ја на 

млеко без маст; 
6) да содржи најмалку 40% додаден шеќер (са-

хароза или соодветни количини други засладевачки 
средства). 

Член 46 1 
. Згуснато засладено обрано млеко (кондензирано 

обрано млеко) мора да ги исполнува условите од 
член 45 на овој правилник, освен условите од точ-
ка 4 на тој член, и мора да содржи најмалку 25% 
сува материја на млеко без маст. 

Член 47 
Згуснато незасладено млеко (евапорирано млеко) 

мора да. ги исполнува следните услови: 
1) да има уедначена бела до беложолта боја; 
2) да има пријатен и својствен мирис; 
3) да има хомогена компетенција; 
4) да содржи најмалку 7,5% млечна маст; 
5) да содржи најмалку 17,5% сува материја на 

млеко без маст. 

Член 48 
Згуснато незасладено обрано млеко (евапорира-

но обрано млеко) мора да ги исполнува уоловргге од 
член 47 н,а овој правилник, освен условите од точка 
4 на тој член, со тоа што да содржи најмалку 25% 
сува материја на млеко без маст. 

Член 49 
Млеко во прав е производ добиен со сушење на 

млеко. 
Според количината на; млечна маст, млекото во 

прав може да биде млеко во прао. полуобрано мле-
ко во прав и обрано Иллеко во прав. 

При производството на млеко во прав, полуоб-
рано млеко во прав и обрано млеко во прав можат 
да се употребат следните емулгатори: натриум цитрат 

и натриум ортофосфат, до 0,3% во однос сна нето-
-масата на готовиот производ. 

При производството на млеко во прав за исхра-
на на деца и за детска храна не е дозволена упо-
треба на емулгатори од, став 3 на овој член. 

Член 50 
Млеко во прав мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има бела боја со жолтеникава нијанса; 
2). да има својствен мирис и вкус; 
3) да има конзистенциј а на ситен прав, гранули 

или лушпички; 
(4) да содржи најмалку 25% млечна маст во су-

ва материја; 
5) да не содржи повеќе од 4% вода ако е про-

изведено со распрскување, односно не повеќе од 6% 
вода, ако е произведено на валјаци; 

6) киселоста на млекото реконституирано од 
млеко но прав да не е поголема од 8,5°ЅН; 

7) растворливоста на млекото во прав по рекон-
ституирањето да не е помала од 95% за млеко во 
прав произведено со распрснување, односно да не е 
помала од 89% за млеко во прав произведено на 
вал јаци; , -

8) пробата на фосфатаза 'на млеко реконститу-
ирано од млеко во прав да е негативна. 

Одредбите од точ. 6 до 8 на став 1 од овај член 
важат за млеко реконституирано од 87,5 делови вода 
и 12,5 делови млеко во прав. , 

Член 51 
Полуобрано млеко во прав мора да ги исполну-

ва ' условите од член 50 на овој правилник со тоа што 
да содржи најмалку 12,5% млечна маст во сува ма-
терија и неговата растворливост по реконституира-
њето да не е помала од 94% ако е произведено со 
распрснување, односно да не е помала од 80% ако 
е произведено на валјаци. 1 

Одредбите од член 50 став 1 точ. 6 до 8 на овој 
правилник важат за полуобрано млеко во прав ре-
конституирано од 89 делови вода и 11 делови мле-
ко во прав. 

Член 52 
Обрано млеко во прав мора да ги исполнува 

следните услови; 
1) да има бела боја со жолтеникава нијанса; 
2) да има својствен мирис и вкус; 
3) да има конзистенција на ситен прав, гранули 

или лушпич?си; 
4) да не содржи повеќе од 6% вода; 
5) киселоста на млеко реконституирано од обра-

не млеко во прав да не е поголема од 8,5°ЅН; 
6) растворливоста на обраното млеко но прав да 

не е помала од 92% ако е произведено со распрсну-
вање, односно да нр е помала од 80% ако е произ-
ведено на вал јапи: 

7) пробата на фосфатаза на млеко реконституи-
рано од обрано млеко во прав да е негативна. 

, Одредбите од точ. 5 до 7 став 1 на овој член 
важат за млеко реконституирано од 91 дел вода и 9 
делови обрано млеко во прав. 

Други видови млеко во прав се произведуаат 
според произодителска спецификација. 
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Член 53 
Други згуснати производи и други млека во прав 

(инстант),1 се произведуваат врз основа на произво-
д и т е л о т спецификација. 

5. Павлака 

Член 54 
Павлака е производ добиен со издвојување на 

а^аста од млекото. 
Павлака се пушта во премет како: павлака, па -

стеризирана павлака, стерилизирана павлака, фер-
ментирана (кисела) пастеризирана павлака, пастери-
зирана ј ©гуртна павлака^ и мажена пастеризирана 
павлака со или без шеќер. , 

Сите видови павлака можат да се произведуваат 
со различни проценти на маст, според производител-
ски спецификации, со тоа што содржината на млеч-
на маст не може да биде помала од 10%. 

Павлака е свеж производ добиен со издвојување 
на маста од млекото без натамошна термичка об-
работка. Во промет се наоѓа како блага или фер-
ментирана (кисела) павлака. 

. Пастеризирана павлака и стерилизиран павлака 
се павлаки пастеризирани односно стерилизирани по 
определена постапка. 

Ферментирана (кисела) пастеризирана павлака е 
производ добиен со ферментација на пастеризирака 
павлака со култури на млечно кисели стрептококи 
(путерска култура). Ферментирана пастеризирана 
павлака може да се произведзгв^ и со култури на 
термофилни бактерии со млечно киселинрко вриење 
под назив ферментирана јогуртна павлака. 

Матена пастеризирана павлака со шеќер е про-
извод добиен од пастеризирана павлака со додаток 
на шеќер и воздух. 

Матена пастеризирана павлака може да се про-
изведува и без додаток на шеќер. 

Член 55 
Пастеризираната поплака мора да ги исполнува 

следнитб услови: 
1) да има бела или бел ©жолтеникава боја; 
2) да има (Својствен мирис и пријатен сладникав 

вкус; 
3) да има хомогена конзистенција; 
4) киселоста да не е поголема од 6,4°ЅН; 

.5) пробата на пероксидаза да е негативна: 
6) да содржи најмалку 10,0/о млечна маст. 

Член 56 
Стерилизираната павлака мора да ги исполнува 

условите од чЛен 55 на овој правилник. 

, Член 57 , 
Ферментирана пастеризирана павлака мора да 

ги исполнува следните услови: 
1) да има бела или бел ©жолтеникава боја; 
2) да има карактеристичен мирис и благо кисел 

вкус; 
3) да има уедначена густа компетенција; 
4) киселоска да не е поголема 45°ЅН;. 
5) пробата на пероксидаза да е негативна. 

Ферментирана јогуртна павлака мора да ги ос-
полнува условите од став 1 точ. 1, 3, 4, 5 на овој 
член. Вкусот и мирисот на павлаката е сличен на 
вкусот и мирисот на јогурт, односно на кисело млеко. 

Член 53 
Матена пастеризирана павлака со шеќер мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е произведена од пастеризирана павлака; 
2) да има бела или бел ©жолтеникава боја; 
3) да има својствен мкрис и пријатен благ вкус; 
4) да има уедначена пенлива коегзистенција; 
5) да не содржи повеќе од 15% додаден 'шеќер. 
При производството на матена павлака со ше-

ќер можат да се употребат средства за врзување и 
згуснување од член 35 на овој правилник, во коли-
чина до 0,5% во однос на нето-масата на готовиот 
производ. ' 

При производството на матена пастеризирана па-
влака 50% сахароза може да се замени со глукозен 
сируп, со кристална декстроза или со друго з а г а -
дувачко средство. 

6. Путер 

Член 59 
Путер е производ добиен со преработка на па-

влака, пастеризирана павлака, ферментирана пав-
лака или ферментирана пастеризирана павлака. 

Путер произведен во индустриски погон може 
да содржи до 2% кујнска сол и да се бојосува со 
природни бои. 

Путер кој се пушта во промет може да биде: 
путер од I класа, путер од И класа и домашен путер. 

Член 60 
Путер од I класа мора да ги исполнува след-

ните услови: 
1) да е произведен од пастеризирана павлака или 

пастеризирана ферментирана павлака; 
, 2) да има својствен мирис, вкус и боја; 

3) лесно да се мачка и да има хомогена конзи-
стенција без видливи капки вода; 

4) да содржи најмалку 82% млечна маст; 
5) да не содржи повеќе од 16% вода. . 

Член 61 
Путер од И класа мора да ги исполнува усло-

вите од член 60 точ. 1 до 3 на овој правилник. Пу-
тер од II класа мора да содржи најмалку 80% млеч-
на маст и не смее да содржи повеќе од 18% вода. 

Член 62 
Домашен путер се произведува од непастеризи-

рана павлака (павлака) и содржи најмалку 78% 
млечна маст а не смее да содржи повеќе од 20% 
вода. 

Член 63 
, Путерот што не ги исполнува условите од чл. 
60 до 62 на Овој правилник може да се употреби за 
производство на масло. 

Член 64 
Путер со разни додатоци се произведува според 

производител ска спецификации а. 
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Член 65 
Путеоот се чува до 14 дена на температура до 

4- 5°С, а подолго од 14 дена сна температура од 
—20°С и пониска од — 20°С. 

7. Матеница и матеница во прав 

Член 66 
Матеница е спореден производ што се добива 

при производството на путер од павлака, од пасте-
ризирана павлака или од ферментирана пастеризи-
рана павлака. 

Член 67 
Матеница добиена при производството на путер 

од пастеризирана павлака мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да има својствен мирис, вкус и боја; 
2) да содржи најмалку 8,5% сува материја; 
3) киселоста да не е поголема од 8°ЅН. 
Матеница добиена при производството на путер 

од ферментирана пастеризирана павлака мора да ги 
исполнува условите од тон. 1 и 2 став 1 од овој член, 
со тоа што киселоста да не е поголема од 35°ЅЦ. 

Член 68 
Матеница во прав е производ добиен со сушење 

на матеница. 
За производство на матеница во прав, произво-

дителот е должен да донесе про^зводитеска 'спе-
цификација. 

8. Мабло 

Член 69 
М^сло е производ добиен со топење на путер или 

на други производи од млеко што содржат млечна 
маст во поголема количина. 

Член 70 
Маслото мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има својствен мирис, вкус и боја; \ 
2) да има умерено цврста конзистенција на тем-

пература пониска од 17°С; 
3) да содржи Haj малку 98% млечна маст; 
4) да е без талог. 

• 9. Кајмак 

Член 71 
Кајмак е производ добиен со одвојување на гор-

ниот слој на варено и изладено млеко, овчо млеко 
или мешано млеко. 

Според степенот на зрелоста, кајмакот се пуш-
та во промет како млад кајмак и зрел кајмак. 

Член 72 
Млад кајмак мора да ги исполнува следните ус-

лови: 
1) да има бела или жолтеникава боја; 
2) да има својствен ,и пријатен мирис и благ 

вкус; 
3) да содржи најмалку 65% млечна маст во су-

вата материја; 
4) да не содржи помалку од 60'% сува материја; 
5) да не содржи повеќе од 2% кујнска сол; 

6) киселоста да не е поголема од 25° ЅН; 
7) да има лисна структура, со делчиња на скра-

ма од варено млеко. 

Член 73 
Зрел кајмак мора да ги исполнува следните 

услови: • , 
1) да има светложолта до жолта боја; 
2) да има изразен и типичен мирис и вкус на 

зрел кајмак; 
3) да содржи најмалку 70% млечна маст во су-

вата материја; 
4) да не содржи помалку од 65% сува материја; 
5) да не содржи повеќе од 3,5% кујнска сол; 
6) киселоста да не е поголема од 40° ЅН; 
7) да има зрнеста структура, со делчиња на скра-

ма од варено млеко. 

10. Сирења 

Член 74 
Сирење е производ добиен со засирувале на 

пресно илц термички обрано млеко, обрано мле-
ко, делумно обрано млеко, сурутка, матеница, пав-
лака или На комбинација на тие суровини. Покрај 
краЕЈо млеко за производство на сирење се користи 
овчо млеко, козјо млеко, биволешко млеко или ме-
шаница на кравјо млеко со млеко од наброените жи-
вотни. 

Во производството на сирење се користат: 
1) ферменти за засирување на млеко добиени од 

желудници на домашни животни (химозин, пепсин) 
или ферменти од бактериолошко потекло; 

2) калциумхлорид во количина до 0,02% на ма-
сата на млеко за потсирување;' 

3) калиумнитрат или натриумнитрат во количи-
на до 0,02% во. однос на масата на млекото за потси-
рување; 

4) кујнска сол според технолошките барања, а 
зависно од видот на сирењето; 

5) чисти култури на микроорганизми. 

Член 75 
Според количината на млечна маст во сувата 

материја, сирењето може да биде: екстрамрсно сире-
ње— ако содржи најмалку 55% млечна маст, пол-
номрсно сирење—ако содржи најмалку 50% млечна 
маст, мрсно сирење — ако содржи најмалку 45% 
млечна маст, тричетврти мрсно сирење — ако содр-
жи најмалку 35% млечна маст, полумрсно сирење — 
ако содржи најмалку 25% млечна маст, четвртмрсно 
сирење — ако содржи најмалку 15% млечна маст и 
посно сирење — ако содржи помалку од 15% млеч-
на маст. 

Член 76 
Според конзистенцијата, градбата на тестото и 

содржината на вода, како и според начинот на про-
изводството, спиењата можат да бидат: тврди си-
рења, полутврди сирења, меки сирења, свежи сире-
ња и сирни филови. 

Член 77 
Тврди сирења претставуваат група на сирења 

главно со поголеми пречници, односно маса, а имаат 
различна фбрма, со компактно тесто, со или без шу-
п е л к а што зависи од видот на сирењето. 
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За сите тврди сирена се применува обработка на 
засирената маса на повисока температура на дот- 1 

ревање и т.н. сушење на засирената маса. 
Содржината на вода на крајот на процесот на 

зреењето на тврдите сирења зависи од видот на си* 
рењето, а се движи во граници од 35% до 40%. Во 
контролирани услови се формира карактеристичен 
в-кус и мирис на тие сирења. 

Тврдите сирења имаат формирана корка, но мо-
жат да бидат и без корка ако зреат во амбалажа. 

Ч / 
Член 78 

Тврдете сирењасе произведуваат и се пуштаат 
во промет како: тврди сирења за рибање и тврди си-
рена за режење. 

Член 79 
Тврдите сирења за рибање зреат во контролира-

ни услови најмалку шест месеци, а содржината на 
влага на крајот на процесот на зреењето не смее 
да биде поголема од 35%. 

Тврдите сирења за режење опфаќаат широка 
група на сирења со содржина на вода од 35% до 
40%. Може да се дозволи и пониска содржина на 
вода од 35% во нормално зрело тврдо сирење за ре-
жење, во кој случај тоа припаѓа на групата тврди 
сирења за рибање. 

Зреењето на тврдите сирења за режење од ти-
пот ементалер, гроер, бохински и др., во контроли-
рани услови трае најмалку три месеца. 

Зреењето на тврдите сирења за режење од ти-
пот кашкавал, толмински, пашки и ел., во контро-
лирани услови трае најмалку два месеца. 

Член 80 
Полутврди сирења претставуваат посебна група 

сирења со нешто помала маса од тврдите еирења, со 
различна форма, со компактно тесто кое има нешто 
понежна коегзистенција, па тие сирења полесно се 
режат. Во производството на,полутврди сирења се 
применува обработка на засирената маса со пониско 
догревање и пократко сушење на засирената маса. 
Содржината на вода во пол утврдите сирења си дви-
жи во граница од 40'% до 50% зависно од видот на 
сирењето. Во контролирани услови зреењето на по-
лутврдите сирења трае најмалку 40 дена, за кое време 
се 'формира карактеристичен вкус и мирис. Полу-
тврдите сирења што се добиваат со пресување имаат 
шупелки на тестото со правилна форма, а по лу твр-
дите сирења без пресување, < односно оние ка ј кои 
цедењ*гто се врши под сопствената тежина (само-
пресување) имаат поситни неправилни шупелки. 

Полутврдите сирења имаат по правело форми-
рана корка но можат да бидат и без корка ако зреат 
во амбалажа. 

Член 81 
Меки сирења претставуваат група на сирења со 

мали димензии, со различна форма, со содржина на 
водћ преку 50%. Тие сирења се без корка или ќер-
ката р многу нежна. На пресекот немаат шупелки 
или имаат СИТИЈА И ретки шупелки. Меките? сирења 
имаат карактеристичен, изразит вкус, ка ј некои ви-
дови сирења и пикантен вкус и мирис кои настану-
ваат со пократко интензивно зреење во контроли-
рани услови. 

Член 82 
Меки сирења се произведуваат и се пуштаат во 

промет како: 
1) меко- сирење со благородна мувла кое своите 

карактеристични особини ги добива по зреење од 
најмалку 20 дена во контролирани услови. 

2) меко сирење со црвена мажа (Brevibacetrium 
lines) кое своите карактеристични особини ги добива 
по зреење од најмалку 20 дена во контролирани ус-
лови. 

3) бело сирење (зреење во саламура или надвор 
од неа) кое своите карактеристични особини ги до-
бива по зреење од најмалку 20 дена во контролира-
ни услбви. 

Член 83 
Меки сирења со благородна мувла се производи 

на кои текот на изработката им се додава од-
гледувана мувла во вид на чисти култури, а под чие 
дејство се врши зреење. 

Сирењата со благородна мувла опфаќаат: 
1) сирења со сина мувла (сирења од типот Рок-

фор, горгонзола и др.); 
2) сирење со бела мувла (камамбер и др.). 
Основна карактеристика на сирената со благо-

родна мувла е што мувлата се развива до крајот на 
зреењето и што се гледа со голо око. 

Член 84 
Меките сирења со црвена мажа ги карактери-

зира присуството на мажа по површината на парче-
то која настанува под дејство на работата на Brevi-
bacterium lines. Тие сирена имаат јак, карактери-
стичен, пикантен вкус и мирис. 

Член 85 
Белите сирења опфаќаат голема група на сире-

ња од кои најголем број зреат во солен раствор (са-
ламура). Имаат карактеристичен вкус и мирис кој 
настанува во текот на зреењето во контролирани ус-
лови. Шупелките со неправилна форма не се недо-
статок на обаа група сирења. 

Белите сирења мораат да ги исполнуваат след-
ните услови: 

1) да имаат бела боја со можност да преминуваат 
во беложолта, а што зависи од содржината на маст; 

2) да имат својствен, пријатен и умерен солен 
вкус; 

3) парчињата можат да имаат различна форма, 
но со зачувана површина без траги на плакнење од-
носно лупење на тенката корка. 

Бело сирење може да се пушта во промет и ка-
ко толчено сирење кое непосредно по изработката е 
истрошено, а потоа збиено за да се истисне возду-
хот, така што зреењето да се врши без присуство 
на воздух. Во промет се пушта само како полномрс-
но сирење и зрело толчено сирење. 

Член 86 
Тврди сирења, полутврди сирења и меки едре-

ња за кои е пропишано минимално време на зреење 
во контролирани услови, можат да се пуштаат во 
промет и порано, но зреењето не смее да се скрати 
повеќе од десет дена. 

Член 87 
Пресни сирења се произведуваат со засирување 

на млеко, пастеризирано млеко со определен про-
цент на маст и обрано млеко. За производството на 
пресни оирења можат да се користат матеница и су-
рутка. Во производството на пресни сирења не мо-
жат да се користат средства за врзување на водата. 
Пресните сирења не се подложуваат на зреење ту-
ку, се пуштаат во промет во свежа состојба. Во про-
мет може да се пушти пресно сирење под назив сит-
но сирење или скута. 
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Пресното сирење мора да ги исполнува следни-
те услови: 

1) да има рамномерно бела боја со жолтеникава 
нијанса што зависи од содржината на маст; 

2) тестото да има мека рамномерна конзистен-
тни ја, да е нежно, да може да се мачка, да нема грут-
чиња и да не отпушта сурутка; 

3) да има пријатен кисело млечен вкус и мирис, 
карактеристичен за тој вид сирење; 

4) сувата материја да изнесува најмалку 20%, а 
во пресното сирење од обрано 1 млеко — најмал-
ку 18%: 

5) киселоста да не е поголема од 90° ЅН. 

Член 88 
Пресно сирење добиено со издвојување на бел-

тачини од сурутката се пушта во промет како албу-
МИЕЈСКО пресно сирење (урда). 

Видот сирење од став 1 на овој член мора да 
ги исполнува условите предвидени за сирење од мле-
ко, и да има вкус и мирис карактеристичен за урда. 

Пресното сирење од став 1 на овој член може 
да се стави да зрее во контролирани услови, за кое 
време добива карактеристични својства, па може 
да се пушти во промет како зрело ситно сирење или 
зрела скута односно урда. 

Член 89 
Сирењата кои носат назив на местото или на 

крајот во кој се произведени, (автохтони) мораат да 
содржат намалку 45% маст во сувата материја, ос-
вен пресните сирења ка ј кои процентот на маст мо-
же да биде понизок, и да се произведени од млеко 
кое ја карактеризира оригиналноста на .потеклото на 
сирењето, на пример: пашко сирење (од овчо млеко), 
травничко сирење (од овчо млеко), итн.< 

Член 90 
Ќерката на тврдите и полутврди^ сирења мо-

,же ^а се парафинира, премачкува и бојосува со доз-
волени средства (парафин, разни пластични фи-
лови). 

Член 91 
Сирни филови се производи добиени со мешања 

на ситно сирење со следните додатоци: свеж или 
сув зеленчук или овошје мирудин, конзервира.ч 
зеленчук или овошје, суво месо, чоколада, кафе. 
шеќер. 

Член 92 
Сирциот фил мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има боја својствена за видот на додатокот-
2) да имаат својствен мирис и вкус, зависно од 

видот на додатокот; 
3) да има мека и хомогена компетенција, лесно 

да се мачка, без отпуштање на сурутка: 
4) да не содржи повеќе од 20% додаток; 
5) да не содржи помалку од 25% сува материја, 

а ако му е додаден свеж зеленчук или овошје — 
не помалку од 18% сува материја; ' 

6) киселоска да не е поголема од 90°ЅН. 
Во производството на сирен фил можат да се 

употребат средства за р.пзување и засирувања од 
член 35 на овој правилник. 

' Член 93 
Пресните сирења и сирните филови можат да 

се подложат на постапка на термизација. Во тех-
нолошката постапка на силниот Лил .можат да се 
употребат средства од член 35 на овој правилник. 

11. Топеви сирена 

Член 94 
Топено: сирење е производ добиен со мелење, 

мешање, топење и емулгирање на еден или повеќе 
Б И Д О В И сирења со додаток на производи од млеко, 
np»2KV загревање и со употреба на средства за емул-
гирање. 

Член 95 
Дозволени средства за емулгирање за произ-

водство на топени сирења се: натриумови, калиумо-
ви и калциумови соли на моно, ди и полифосфорна 
киселина, натриумови, калиумови и калциумови со-
ли на лимонска киселина; натриум —• алуминиум 
соли на моно, ди и полифосфорна киселина. 

Член 96 
Во текот на процесот на производството на то-

пени сирења можат да се користат и средства за 
закиселување, и тоа: лимонска киселина, фосфор-
на киселина, оцетна киселина и млечна киеслина. 

Член 97 
Други адитиви што можат да се користат при 

производството на топени сирења се: натриумбикар-
бонат, калциумкарбонат и калциумхлорид. 

Члете 98 
Вкупната количина ^на средства за емулгирање 

кои содржат соли на лимонска киселина не смее да 
преминува 4% во однос на нето масата на произво-
дот, а вкупната количина на соли на моно, ди .и 
полифосфорна киселина — не повеќе од 3% во од-
нос на нето масата на производот. рН вредност на 
средствата за емулгирање се движи во граници од 
2,5 до 12.5. 

Член 99 
Вкупната количина на средства за закиселува-

ње и вкупната количина на други адитиви можат 
да бидат во дозволените граници според одредбите 
од член 98 на овој правилник. 

Член 100 
На топено сирење може да му се додаваат: 
1) павлака и путер во количина која е потреб-

на за да се исполнат пропишаните услови во пог-
лед на содржината на млечна маст; 

2) кујнска сол; 
3) мирудин, екстракти на мирудин и природни 

ароми (на овошје, зеленчук, месо, чад и др.); 
4) овошје, зеленчук, печурки или нивни произ-

води. производи од ,месо или риби, школки, ракови 
и доуго, и тоа до 20% во однос на нето масата на . 
производот; 

5) природни бои. 

Член 101 
Одредбите од член 75 на овој правилник за ко-

личината на млечната маст се однесуваат и на то-
пенмте сирења. 

Топено сирење може да се пушта во промет под 
назив ча еден вид сирење (топен ементалер, топеч 
TDanncT и ел.), ако содржи најмалку 75% од тој вид 
сирење. Остатокот мораат да бидат сирења од сли-
чен вид, под услов тие сирења да не го менуваат 
својството на топеното сирење произведено од глав-
ниот вид сирење. 

Според конзистенцијата и намената, топеното 
сирење може да биде топено сирење за мачкање и 
топено сирење за режење. 

V 
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Според видот на додадената животна намирни-
ца, односно мирудија, или екстракт ка мирудија, то-
пеното сирење-може да биде топено сирење со шун-
ка, топено сирење со риба, топено сирење со пипер-
ка и др.. ' 

Тешеното сирење може да биде чадено топено 
сирење ако пред и по топењето и полнењето во цре-
ва од вештачка маса било подложено на процес на 
чадење. 

Топеното сирење може да биде стерилизиран© 
топено сирење, ако по полнењето во лименки и по 
херметичкото затворање е стерилизиран. 

Член 102 
Топеното сирење мора да ги исполнува следни-

те услови: 
1) да има жолто-бела боја, односно боја свој-

ствена на додадената животна намирница, а чаде-
но топено сирење — светло мрка боја; 

2) да има мирис и вкус својствен на видот на 
сирењето од кое е произведено, односно на додаде-
ната животна намирница, мирудија или арома, а ча-
дено топено сирење — на чад; 

3) топеното сирење за режење да има пластич-
на компетенција; 

4) екстрамрсното топено сирење за режење да 
не содржи помалку од 56% сува материја, полио-
мрсното топено сирење — не помалку од 54% сува 
материја, мрсното топено сирење — не помалку од 
54% сува материја, полумрсното топено сирење — 
не помалку од 44% сува материја, четвртмрсното 
топено сирење — не помалку од 40% сува материја, 
а посното топено сирење — не помалку од 36% су-
ва материја; 

5) екстрамрсното топено сирење за мачкање да 
не содржи помалку од 44% сува материја, полномр-
сното топено сирење — не помалку од 42% сува ма-
терија, мрсното топено сирење — не помалку од 
41% сува материја, тричетвртмрсното топено сире-
ње — не помалку од 36% сува материја, полумрсно-
то топено сирење — не помалку од 32% сува мате-
рија, .четвртмрсното топено сирење — не помалку 
од 28% сува материја, а посвето топено сирење — 
не помалку од 24% сува материја. 

Член 103 
За сите сирења и топени сирења производителот 

е должен да донесе производителска специфика-
ција. 

12. Сурутка if производи од сурутка 

Член 104 
Сурутка е производ добиен при производството 

на сирење. 
Сурутка се пушта во промет според производи-

тел ска спецификација. 

Член 105 
Сурутка во прав е производ добиен со сушење 

на сурутка. 
Сурутка во прав мора да ги исполнува следни-, 

те услови: 
1) да има жолтеникаво-бела боја до светло — 

мрка нијанса; 
2) да има својствен мирис и вкус; 
3) да има компетенција на ситен прав без 

грутчиња; 
4) да не содржи повеќе од 6% вода; 
5) да содржи најмалку l£% протеин; 

6) растворливоста на сурутката во прав да не 
е помала од 95%; 

7) киселоста на реконституирана сурутка од су-
р у т к а во прав да не е поголема од 8,5°ЅН. 

Одредбите од точ. 6 и 7 на став 2 од овој член 
важат за сурутка реконституирана од 94 делови во-
да и 6 делови сурутка во прав. 

13. Млечен пудинг и млечен фил 

Член 106 
Млечен Пудинг е производ кој по пастеризаци-

ја или кратка стерилизација »на смеса на млеко, де-
лумно обрано млеко, оС^ано млеко или сурутка и 
скроб со соодветна количина средства за врзување, 
згуснување и емулгирање, средства за постигање 
мирис и вкус, засладувачки средства и по полнење 
во соодветна амбалажа, , добива компетенција на 
пудинг (густо-течна или цврсто-хомогена). 

Во технолошката постапка на млечниот пудинг 
можат да му се додадат овошје, суво грозје и жи-
та, а и средства за врзување и згуснувале од член 
35 на овој правилник, како и средства за емулгира-
ње од член 95 на овој правилник во1 вкупна количи-
на до 0,5% сметано на готов производ. 

Млечен фил е производ добиен по посебна тех-
нолошка постапка, сб обработка на млеко, делумно 
обрано млеко, обрано млеко, млеко во прав, павла-
ка, путер, зеленчук, мирудин, сол и други додатоци 
и средства за врзување и згуснување од член 35 на 
овој правилник и'средства за емулгирање од член 
95 на овој правилник. 

Член 107 
За производство на млечен пудинг и млечен 

фил организацијата на здружен труд е должна да 
донесе производител ска спецификација. 

14. Казеин, казеинати и преципитати на казеин 

Член 108 
Касапи за јадење е производ добиен со засиру-

вање на обрано млеко со помош на химозин или 
киселини (благи или кисели) со издвојување на 
сурутката, со плакнење и сушење. 

Казеинот за јадење што се пушта во промет мо-
ра да ги исполнува следните услови: 

1) да има бела до сивкаста боја; 
2) да има карактеристичен мирис; 
3) содржината на вкупните белтачини да изне-

сува најмалку 90% (Nx 6,38) сметано на сувата ма-
терија на производот; 

4) содржината на вода да не е поголема од 12%; 
- 5) содржината на лактоза да не е поголема 

од 1%; 
6) содржината на вкупен пепел да не е поголе-

ма Од 2,5%. 
Казеинати се производи добиени од обрано мле-

ко со постапка на влажно таложење, неутрилази-
ција и сушење, 

Казеинати што се пуштаат во промет мораат да 
ги исполнуваат следните услови: 

1) да Имаат бела до сиво-бела боја; 
2) да имаат карактеристичен мирис: 
3) содржината на вкупните белтачини да е 

најмалку 83% сметано на сувата материја од произ-
водот; 
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4) содржината на вода да не е поголема од 10'°/о; 
5) содржината на маст да изнесува до 0,5 сме-

тано на сувата материја; 
6) да не содржи повеќе од 1%> лактоза. 

15. Сладолед, смеси за сладолед и замрзнати десерти 

Член 109 
Сладолед и замрзнати десерти се добиваат од 

емулзија на масти и протеини со додаток на шеќер 
и други додатни состојки и супстанции за^ постига-
ње на боја, арома и за емуглирање на состојките, 
односно за стабилизација на системот или од смеса 
на вода и шеќер со други додатни состојки и суп-
станции. По внесувањето на сите основни и додатни 
состојки и супстанции смесата се подложува на 
вдувување воздух и замрзнување. 

Сладолед и замрзнати десерта се пуштаат во 
промет во замрзната состојба. 

Смеси за сладолед се течни или прашкести про-
изводи, составени од млечни протеини, млечна маст, 
шеќер и други додатни состојки и супстанции, а 
служат за производство на сладолед. 

Член НО 
* 

Во производството на сладолед, смеша за сла-
долед и замрзнати десерти л!ожат да се користат 
определени супстанции — адитиви, како што се: 
бои, .ароми и емулгатори, односно средства за вр-
зување и згуснување (стабилизатори). 

За бојосување на сладолед, смеши за сладо-
лед и замрзнати десерти се користат природни бои 
во количини што се доволни на масата да и дадат 
соодветен изглед на производ, односно на овошје. 

За постигање на саканата арома на сладодедот. 
на смешите за сладолед и на замрзнатите десерти се 
користат: етил-ванилин, ванилин какао во прав, 
производи од какао, чоколада, кафе во прав или екс-
тракт од кафе, овошје со затка или друго овошја, 
производи од овошја (замрзнато овошје, замрзната 
каша од овошје, пастеризирано овошје, пастеризи-
рана каша од овошје, концентриран овошен сок 
чијшто квалитет е регулиран со 'Правилникот за ква-
литетот на производите од овошје, зеленчук, печур-
ки и пектински препарати), природни ароми на 
овошје, пржен шеќер, овошен дестилат или арома 
од рум-и др. Овошјето и производите од овошје се 
додаваат во форма на парчиња, паста, сок и ел. За 
емулгирање на маста и за врзување, односно за ста-
билизирање, на одделни состојки во производството 
на сладолед, на смеши за сладолед и на замрзнати 
десерта, се користат следните адитиви: агар-агар, 
желатин, пектин, алгинска киселина и нејзини соли, 
(Na, Са, К). пропилен-гликолалгинат, амониумалги-
нат, карбоксиметил целулоза, гумиарабика, каруба 
гума (брашно од рогач), карагенан, гуар гума, тра-
гаш1 гума. динатриум-фосфат, моно и диглицерин-
ски естри на мрсни киселини добиени од масти за 
јадење и полиглицериди на мрсни киселини. Како 
средства за врзување и згуснување (стабилизатори) 
односно, емулгатори се сметаат поединечни состојки 
или препарати кои се состојат од мешаница на 
два или повеќе состојки. 

Член 111 
Во производството на сладолед, на замрзнати 

десерти и на смеси за сладолед како з а гадувачки 
средства (шеќери) можат да се користат: сахароза. 
шеќерен сируп, декстроза, декстрозен сируп, фрук-

тоза, фруктозен сируп, глукоза, глукозен сируп и 
глукозо-фруктозен ^сируп (високо фруктозен сируп). 

Член 112 
За производство на сладолед може да се корис-

ти и течна смеша за сладолед или прашкаста смеша 
за сладолед. i 

Член 113 
При производството на сладолед и на замрзнати 

десерта доаѓа до зголемување на волуменот (зафат-
нината) како резултат од вдувување воздух.. Зафат-
нината на сладолед и на замрзнати десерти што се 
пуштаат во промет со точење во корнети или слично 
може дз се зголемува до 30%. 

Зафатнината на сладолед и на замрзнати десер-
та што се пуштаат во промет во оригинално паку-
вање може да се зголемува до 120%. 

Член 114 
Сладолед, замрзнати десерта и смеши за сладо-

лед се произведуваат и се пуштаат во промет како: 
1) млечен-с ладо лед; 
2) крем-сладолед; 
3) сладолед за дијабетачгГри; 
4) смеша за сладолед и 
5) замрзнати десерта. 

М л е ч е н с л а д о л е д 

Член 115 
Млечен сладолед е производ добиен од пастери-

зирано млеко, стерилизирано млеко, варено млеко, 
згуснато млеко, млеко во прав, путер, павлака со до-
даток на шеќер и супстанција за постигање соодвет-
на боја, арома и вкус, како и супстанции што вршат 
емулгирање, односно стабилизирање на системот. 

Во производството на млечен сладолед можат да 
се кооистат и, други додатни состојки, како што се: 
овошје и производи од овошје, какао и производи од 
какао, кафе или екстракт од кафе и ел. Наместо 
овошје и производи'од овошје, какао и производи од 
как&о. можат да се користат и природни ароми од 
тие производи. 

Член 116 
Во производството на млечен сладолед можат да 

се користат и јајца, и тоа најмалку три* жолтоци на 
ед ед килограм сладолед односно соодветна количина 
јајца во прав. 

Член 117 
Млечен сладолед мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има изедначена боја; 
2) да има својствен пријатен мирис и освежува-

чки вкус; 
3) да има нежна компетенција, без грутчиња, а 

посебно без грутчиња на средства за врзување 
згуснување (стабилизатор^; и без кристали од мраз; 

4) превлеката на глазиран млечен сладолед во 
оригинално пакување на делот кој се облага да е 
рамномерно распоредена: 

5) еден килограм млечен сладолед со ванила да 
содржи најмалку 30 mg. ванила, односно соодветна 
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количина етил-ваиилин или ванилин; со чоколада 
'најмалку 30 g чоколада; со какао најмалку 20 g ка-
као-прав; со овошје со јатка најмалку 30 g мелено 
овошје со јатка; со мешано овошје најмалку 50 g ме-
шано свежо овошје или 50 g кандирано мешано ово-
шје; со кафе најмалку 10 g кафе односно 2,5 g ек-
стракт од кафе; со грилаж најмалку 80 g пржено 
овошје со јатка или никулец од жито; со карамела 
најмалку 50 g пржен шеќер; со рум — екстракт од 
рум во количина што е доволна да се почувствува 
мирис и вкус на рум. Ако наместо тие (или други ви-
дови овошје односно производи се додадат природни 
ароми, може да се додаде толкава количина на а -
рома да се добие изразен, но не и премногу јак вкус 
и мирис на тој производ; 

6) да содржи најмалку 2,5°/о млечна маст од 
вкупната маса; 

7) да содржи најмалку 14% додатен шеќер од 
-вкупната маса; 

8) да содржи најмалку 24% вкупна сувћ мате-
рија; 

9) да не содржи повеќе од 0,5% емулгатори и 
средства за врзување и згуснување. 

Член 118 
Млечен сладолед може да се произведува и од 

обрано naqTepnsnpaHO, обрано стерилизирано, обра-
но згуснато, обрано евапорирано млеко и од обрано 
млеко во прав со додаток на шеќер и на супстан-
циите предвидени во , член 110 односно 117 од ово] 
правилник;. 

Млечниот сладолед од став 1 на овој член мора 
да ги исполнува условите од член 117 точ. 1 до 5 и 7 
до 9 на овој правилник. 

Член 119 
Млечниот сладолед добива назив според додаде-

ната состојка (млечен сладолед со ванила, млечен 
сладолед со кафе, млечен сладолед со јаготки и ел.)', 
со тоа што мооа да ги исполнува условите пропиша-
ни во член 117 на овој правилник. 

Млечниот сладолед од член 118 на овој правил-
ник мора да има назив „млечен сладолед од обрано 
млеко". 

Член 120 
При производството на млечен сладолед, млечен 

сладолед со јајца, млечен сладолед со овошје и мле-
чен сладолед со определени ароми, може до 50% ше-
ќер (сахароза) да се замени со други з а г а д у в а ч к и 
средства од член 11 на овој правилник. 

К р е м-с л а д о л е д 

Член 121 
Крем-слдолед е производ добиен со мешање на 

пастеризирано, стерилизиран©, краткотрајно стери-
лизиран©, варено, згуснато млеко, млеко во прав. 
павлака или путерѓ, шеќер, супстанца за постигање 
соодветен мирис, вкус, боја и супстанции за емул-
гирање и стабилизирање на системот. 

Во производството на крем^сладолед можат да 
се користат и други додатни состојки, како што се 
овошје и производи рд овошје, какао и производи од 
какао, кафе и др. Наместо овошје и производи од 
овошје можат да се користат и природни овошни 
ароми. 

Член 122 
Во производството на крем-сладолед можат да 

се користат и јајца, и тоа најмалку пет жолтоци на 
еден килограм сладолед, односно соодветна количи-
на ја јца во прав. 

Член 123 
Крем-сладолед мора да ги исполнува следните 

услови: ^ 
1) да има изедначена боја; 
2) да има својствен, пријатен мирис и освежу-

вачки вкус; 
3) да има нежна компетенција; 
4) превлеката на глазиран крем-сладолед во 

оригинално пакување да биде рамномерно распоре-
дена ; 

5) еден килограм крем-сладолед да ги содржи 
најмалку оние количини на додатоци што се пред-
видени во член 117 точка 5 на овој правилник; 

6) да содржи најмалку 8% млечна маст; 
7) да содржи најмалку 14% додаден шеќер; 
8) да содржи најмалку 30% вкупна сува матери-

ја; 
, 9) да не содржи повеќе од 0,5% емулгатори и 

средства за врзување и згуснување. 

Член 124 
Крем-сладоледот добива назив според додадена-

та состојка (крем-сладолед со ванила, крем-сладо-
лед со кафе, крем-сладолед со јаготки и др.), со тоа 
што мора да ги исполнува условите од член 117 на 
овој правилник. 

Член 125 
При производството на крем-сладолед, крем-

-с лад ол ед со јајца, крем-сладолед со овошје, крем-
-сладолед со соодветни ароми, може до 50% шеќер 
(сахароза) да се замени со други з а г а д у в а ч к и 
средства од член 111 на овој правилник. 

С л а д о л е д з а д и ј а б е т и ч а р и 

Член 126 
Млечен сладолед, млечен сладолед со јајца, мле-

чен сладолед со овошје или млечен сладолед со соо-
дветни ароми што се произведува и се пушта во про-
мет како сладолед за дијабетичари мора да ги . ис-
полнува сите услови пропишани во член 117 на овој 
правилник освен условите од точка 7 на тој член. 

Крем-сладолед, крем-сладолед со јајца, крем-
-сладолед со овошје, крем-сладолед со соодветни 
ароми мора да ги исполнува условите пропишани во 
член 123 на овој правилник, освен условите од точ-
ка 7 на тој член. 

Од називот на производот мора да произлегува 
дека тоа е сладолед за дијабетичари (млечен сладо-
лед за дијабетичари, крем-сладолед со чоколада за 
дијабетичари) и ел. 

С м е с а з а с л а д о л е д 

Член 127 
Смеса за сладолед е полупроизвод кој се корис-

ти за производство на сладолед, а содржи основни и 
додатни состојки пропишани во член 115 за млечен 
сладолед, односно во член 121 за крем-сладолед. 
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Смеса за сладолед со јајца содржи и количина 
на јајца пропишана со член 116 за млечен сладолед, 
односно со член 122 за крем-с ладо лед. 

Член 128 
При производството на смеси за сладолед можат 

да се употребат сите средства за постигање соодве-
тен вкус и мирис и средства за врзување, згуснува-
ње и емулгирање, односно за стабилизирање на одт 
делип состојки од член НО на овој правилник. 

Член 129 
При производството на смеси за сладолед може 

до 50% шеќер (сахароза) да се замени со други Зас-
ладувачки средства од член 111 на овој правилник. 

Член 130 
Смеса за сладолед се произведува и се пушта во 

промет како течна смеса за сладолед и сладоледна 
смеса во прав. 

Член 131 
Течна смеса за сладолед мора да ги исполнува 

условите за квалитетот пропишани со овој правил-
ник за соодветен вид сладолед, како и: 

1) да има и з в л а ч е н а боја; 
2) да има својствен мирис и вкус; 
3) да има густо-течна компетенција, без грут-

чиња, а посебно без грутчиња на средства за врзу-
вање и згуснување. 

Температурата на течната смеса за сите видови 
сладолед при транспорт не смее да биде поголема од 
4°С. 

Член 132 
Сладоледна смеса во прав претставува производ 

добиен со сушење на течна смеса за сладолед која ги 
содржи сите состојки пропишани со овој правилник 
за соодветен вид сладолед. 

Сладоледна смеса во прав може да се произве-
дува и со мешање на приготвени и исушени одделни 
компоненти и додатоци предвидени со овој правил-
ник за соодветен' вид сладолед. 

Во производството на- сладоледна смеса во прав 
со додаток на овошна арома, можат да се користат и 
лимонска, винска и млечна киселина. 

Член 133 
Сладоледна смеса во прав мора да ги исполнува 

следните услови: 
1) да има прашкеста структура и без грутчиња; 
2) да има мирис, вкус и боја својствени на упо-

требените средства за постигање мирис, вкус и боја; 
3) да содржи одделни состојки во количина што 

е потребна произведениот сладолед да ги исполнува 
условите пропишани со овој правилни^. 

Член 134 
Смесата за сладолед добива назив според дода-

дената состојка („течна смеса за млечен сладолед" 
или „сладоледна смеса во прав за крем-сладолед со 
ванила" и др.). 

З а м р з н а т и д е с е р т н и 

Член 135 
Замрзнати десерти се производи к а ј кои состој-

ките на млеко се делумно или потполно заменети со 
други состојки, Оваа смеса потоа се подложува на 
вдувување воздух и на замрзнување. 

Во производството на замрзнати десерти можат, 
покрај адитивите предвидени во член 110 на овој/ 
правилник, да се користат уште и лимонска кисели-
на, винска киселина или млечна киселина. 

Член 136 
Зависно од содржината на основните состојки, 

замрзнати десерти се произведуваат и се пуштаат во 
промет како: млечен десерт, овошен десерт, арома -
тизиран десерт и воден десерт. 

Член 137 
При производството на замрзнати десерти може 

до 50% шеќер (сахароза) да се замени со други зас-
ладувачки средства од член 111 на овој правилник. 

Член 138 
Млечен десерт е производ добиен од пастеризи-

рано обране млеко, стерилизиран© обрано млеко, 
згуснато обрано — евапорирано млеко, обрано млеко 
и обрано млеко во прав со додаток на растителна 
маст како и на средства за постигање соодветна боја 
и афома и за емулгир^ње на состојките, односно за 
стабилизација на системот. 

Во производството на млечен десерт можат да 
се користат и други состојки, како што се овошје и ч 
производи од овошје какао и производи од какао, ка-
фе и др. Наместо овошје и производи од овошје мо-
жат да се користат природни ароми од тие произво-
ди. 

Член 139 
Во производството на млечен десерт можат да се 

користат и јајца, и тоа најмалку три жолтоци на 
еден килограм млечен десерт, односно соодветна ко-
личина јајца во прав. 

Член 140 
Млечен десерт со додаток на р&стит^елна маст 

мора да ги исполнува условите пропишани во член 
117 точ. 1 до 5 и точ. 7 до 9 на овој правилник, со 
тоа што содржината на растителна маст да не е по-
мала од 2,5% од вкупната маса. 

Член 141 
Млечниот десерт добива назив според додадена- ' 

та состојка (млечен десерт со јаготки, млечен десерт 
со природна арома на мал инки и ел.), со тоа што 
мора да ги исполнува условите од точка 5 на член 
117 од овој правилник. 

Член 142 
Овошен десерт е производ добиен од смеса на 

овошје, шеќер и супстанции за постигање боја и 
арома и за емулгирање на состојките, односно за 
стабилизација на системот. Потоа оваа смеса се под-
ложува на вдувување воздух и замрзнување на ист 
начин како сладоледом 

Член 143 
Во производството на овошен десерт можат да' 

се користат адитиви од член НО на овој правилник, 
кака и лимонска^ винска и млечна киселина. 
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1 Член 144 
Овошен десерт ;мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има изедначена боја; 
2) да има својствен пријатен мирис и својствен 

пријатен освежувачки вкус; 
3) да има нежна конзистенција без грутчиња на 

стабилизаторот и без кристали од мраз; 
4) да содржи најмалку 20°/о шеќер; 
5) да содржи најмалку 22% вкупна сува мате-

рија; 
6) да содржи најмалку 5% овошје или соодветна 

количина производи од овошје. 

Член 145 
Овошен десерт iia кој наместо овошје му е до-

дадена природна арома на овошје се* наречува аро-
матизиран десерт. 

Производот од став 1 на овој член мора да ги 
исполнува условите од член 144 на овој правилник 
од точ. 1 до 5. 

Член 146 
Овошните и ароматизираните десерта добиваат 

назив според употребениот вид овошје односно спо-
ред аромата, што мора да биде истакнато во називот 
на производот. 1 

Член 147 , 
Водан десерт е производ добиен од ароматизираит 

и бојосан воден раствор на шеќер со додаток на 
средства за врзување и згуснување. 

Член 148 
Водениот десерт мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има изедначена боја; 
2) да има својствен мирис и својствен пријатно-

-освежувачки вкус; 
3) да е без грутчиња на стабилизаторот и без 

кристали од мраз; 
4) да содржи најмалку 5%. додаден шеќер; 
5) да содржи најмалку 6% дкупна сува мате-

рија; 
6) да не содржи повеќе од 2'% желатин или пек-

тин. 

Член 149 
За производство на замрзнати десерти може да 

се користи и смеса во прав која ги содржи сите сос-
тојки пропишани со овој правилник за соодветен вид 
замрзнат десерт. 

Член 150 
илот десерт добива назив според видот на 

употребената арома и боја, што мора да биде истак-
нато во називот на производот. 

Член 151 • 
Сладолед и замрзнати десерти во оригинално па-

кување пред пуштањето во промет се држат во оп-
ремени разладни уреди кои обезбедуваат температу-
ра пониска од — 15°С. 

Забрането е пуштање во промет на смекнат или 
растопен сладолед и на смекнати и растопени замрз-
нати десерти. 

IV. СИРИЛА И ЧИСТИ КУЛТУРИ 

1. Скрила 

Член 152 
Сирила се ензиматски препарати , од анималну 

или микробно потекло со кои се засирува млекото 
заради производство на сирења и казеизни. 

Член 153 
Сирило од ашшално потекло се добива со ек-

стракција илц со натамошна преработка на сириш-
тето од телиња и од други млади преживари. 

За производство на споила можат да се употре-
бат само сиришта од преживари за чие месо со вете-
ринарски преглед е утврдено дека одговара за чо-
вечка исхрана. 

За конзервирање на сирила може да се употре-
би до 1,2 сорбинска киселина или нејзини соли, бен-
зоева киселина или натриум-бензоат и до 1% пара-
хидрокси-бензоева киселина, етил-естрапарахидрок-
си-бензоева киселина, нропилестер или нивни нат-
риумови соединенија (PHV-естери), а за стабилиза-
ција на сирилата може да се употреби до 5% натри-
ум-цитрат или натриум-фосфат, сето во однос на 
нето масата на производот. 

Според начинот на производство, сирилото се 
пушта во промет како сирило во прав, течно сирило, 
сириле во таблетки и сирило во паста. 

Член 154 
Скрило во прав мора да ги исполнува следните 

услови: 
1) да има жолтникаво-бела боја; 
2) да има карактеристичен пријатен мирис, свој-

ствен и солен вкус;, 
3) 1 g сирило да се раствори за време од 15 ми-

нути во 100 ml вода загреана на 37°С; 
4) да има јачина најмалку 1:40.000; 
5) да не содржи повеќе од 3% вода. 
За сирило во прав се дозволува отстапување до 

5% од декларираната јачина. 

Член 155 
Течно сириле мора да ги исполнува следните ус-

лови: 
1) да има проѕирна светло-жолта до костенлива 

боја; 
2) да има карактеристичен у пријатен мирис и 

својствен вкус; 
,3) да има јачина најмалку 1:3.000. 
За течно сирило се дозволува отстапување до 

1С°/о од декларираната јачина. 

Член 156 
Сирило во таблети мора да ги исполнува усло-

вите од член 154 на овој правилник, со тоа што мо-
ра да има бела боја и да има јачина 1:20.000, односно 
1:40.000. 

Член 157 
Сирило во паста може да се користи за произ-

водство на специјални видови сирења, а мора да од-
говара на производителската спецификација. 

* Член 158 
Сирило од микробно потекло, На пример: рени-

лаза и др. мора да ги пополнува технолошките ус-
лови предвидени за производство на сирења. 
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Член 159 
Под јачина на сири лото се подразбира количи-

ната на свежо млеко добиено со молзење на повеќе 
крави, изразена во милилитри што 1 g сирило во 
пра© во таблетки или во паста, односно 1 ml сирило 
во течност ќе ја потсири за време од 40 минути на 
температура на млекото од 35°С. 

Чисти култури 

Член 160 
Чисти култури се култури на еден вид микро-

организми, односно мешаници на два или повеќе ви-
дови микроорганизми, со чија насочена биохемиска 
активност се постигаат карактеристичните својства 
на млечните производи. 

• Член 161 
Чистите култури мораат да ги исполнуваат след-

ните услови: 
1) 1 ml течна чиста култура да содржи најмалку 

10.000.000 живи клетки, а 1 g сува чиста култура — 
најмалку 1.000.000.000 живи клетки; 

2) течните чисти култури да се употребливи на ј -
малку пет дена на температура од 4°С, а сувите чис-
ти култури (лиофилизирани) — најмалку 30 дена. 

V. ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ 

Член 162 
Млеко се пушта во промет и во канти и цистер-

ни, од не р'ѓосувачки челик, алуминиум или пластич-
ни маси. Сите видови пастеризирано, стерилизирано 
или краткотрајно стерилизирано млеко се пуштаат 
во промет во оригинално пакување. 

Амбалажата што се користи за пакување на мле-
ко може да биде од каширан картон^ од пластични 
маси или од стакло (шишиња). 

Сите видови пастеризирано млеко се пакуваат 
во шишиња од стакло, или во амбалажа од каширан 
картон или од вештачки маси. 

Сите видови стерилизиран© млеко се пакуваат во 
шишиња од стакло или од пластични маси. 

Сите видови краткотрајно стерилизиран© млеко 
се пакуваат во стерилна амбалажа. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој \член, 
пастеризирано млеко може да се пушта во промет во 
канти, ако е наменето за големи потрошувачи (бол-
ници, фабрики и др.). 

Амбалажата за млеко и за производи од млеко 
не смее да се употребува за пакување и пренос на 
други производи. 

Член 163 
Пастеризирано млеко, пастеризирано делумно 

обрано млеко, пастеризирано обрано млек©, стерили-
зиран© млеко, стерилизиран© делумно обрана^ млеко 
и стерилизиран© ©брано млеко, покрај податоците од 
члн 3 на овој правилник мораат да содржат и пода-
тоци за процентот на млечна маст и за хомогениза-
цијата ако се применува. 

Датумот на производството и рокот на трајноста 
или „употреблив до" мораат да бидат лесно уочливи. 

За пастеризирано делумно обран© млеко, за сте-
рилизиран© делумно обран© млеко и за краткотрај-

но стерилизиран делумно обрано млеко, амбалажа-
та мора да има лента со црвена боја широка 2 cm. 

За. пастеризирано обран© млеко, стрилизирано 
обран© млеко и краткотрајно стерилизиран© обрано 
млеко, амбалажата мора да има лента со зелена боја 
широка 2 cm. 

По истекот на рокот на траењето сите видови 
пастеризирано и стерилизиран© млеко можат да се 
употребат само за преработка. 

Член 164 
Реконституираното млеко од член 24 на овој пра-

вилник мора на декларацијата да има ознака „ре-
конституирано". 

Член 165 
Сите видови ферментирано млеко (кисело млеко, 

јогурт, овошен јогурт, кисело млеко со овошја, аро-
матизиран јогурт, ароматизирано кисело млеко, аци-
дофилно млеко и други видови ферментирано млеко) 
можат да се пуштаат во промет во соодветна ам-
балажа (шишиња, тегли, тетрапак, пластична амба-
лажа и др.). 

Член 166 
Кисело млеко или јогурт од делумно обрано мле-

ко, кисело млеко или јогурт од обрано млеко, кисело 
млеко или јогурт од млеко во прав, овошен јогурт и 
други видови ферментирано млеко можат да се пуш-
таат во промет само во оригинално пакување. 

Член 167 
'Декларацијата за кисело млеко или јогурт од 

пастеризирано млеко или од варено млеко, покрај 
податоците од член 3 на овој правилник мора.да со-
држи и податок за содржината на млечна маст. 

Член 168 
Декларацијата за кисело млеко или јогурт од 

делумно обрано млеко, за кисело .млеко или јогурт 
од абрано млеко, за кисело млеко или јогурт од мле-
ко во прав и од други Б И Д О В И ферментирано ]&леко 
покрај податоците од член 3 на овој правилник мо-
ра да содржи и податок за видот на млекото од кое 
е произведено киселото млеко, односно јогурт©т про-
изведен (член 29 на овој правилник) со назначени 
количини на млечна маст изразени во проценти (на 
пример: кисело млеко од делумно обрано млеко со 
1,6% млечна"маст, јогурт од обран© млеко, ©вчо ки-
село млеко со 6°/о млечна маст и ел.). 

Декларацијата за овошен јогурт или за кисело 
млеко со овошје мора да содржи податоци за видот 
на млеко од кое се произведени ©вие производи со 
назначување на количината на млечна маст изразе-
на во проценти и на видот на овошјето или на про-
изводот од овошје. 

Ако наместо овошје е користена арома, тоа мора 
да биде назначено во називот на производот (на при-
мер, кисело млеко или јогурт со природна арома на 
јаготка). 

Групата производи од овој член може да има на-
зив „екстра" ако содржи повеќе од 4% млечна маст. 

Член 169 
Млечни напивки можат да с^ пуштаат во про-

мет само во оригинално пакување. 

Член 170 
Декларацијата за млечни напивки, покрај пода-

тоците од член 3 на овој правилник мора да содржи 
и податоци за количината на додадените состојки кои 
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влегуваат во составот на производот изразени во 
проценти или во мерни единици, како и податок за 
содржината на млечна маст. 

Член 171 
Згуснато млеко може да се душта во промет са-

мо во оригинално пакување. 
Производот од став 1 на овој член може да се 

пакува и во кесички од пергамент "хартија, од плас-
тична маса или од сличен материјал и во лименки. 

Производот од став 1 на овој член наменет за 
големи потрошувачи може да се пушта во промет во 
буриња одвнатре обложени со пергамент хартија, од-
носно со пластични фолии, или во вреќи од натрон-
ска хартија со внатрешна влошка од пергамента 
хартија, односно од пластична фолија. 

Член 172 
Декларацијата за згуснато незасладено млеко, 

покрај податоците од член 3 на овој правилник, мо-
ра да содржи и податоци за вкупната сува материја 
и за содржината на млечна маст. 

Декларацијата за згуснато засладено млеко, по-
крај податоците од став 1 на овој член, мора да со-
држи и податок за содржината она додадениот шеќер. 

Чл&н 173 
Сите видс*ри.млеко во прав можат да се пуштаат 

во промет само во оригинално пакување. 

Член 174 
Декларацијата за сите видови млеко во прав, 

покрај податоците од член 3 на овој правилник, мо-
ра да содржи и податок за содржината на млечна 
маст изразена во сува материја на млекото во прав, 
назив „млеко во прав", „полуобрано млеко во прав" 
односно „обрано млеко во прав" и упатство за начи-
нот на реконституирање. 

Член 175 
Декларацијата за сите видови павлаки, покрај 

податоците од член 3 на овој правилкик, мора да со-
држи и податок за содржината на млечна маст. 

Член 176 
Путер од I класа, путер од И класа и путер со 

додатоци можат да се пуштаат во промет само во 
оригинално пакување и во соодветна амбалажа. 

Производите од став 1 на овој член се пуштаат 
во промет на мало во нето маса до 500 g. 

Путер од I класа и путер од II класа наменети за 
големи потрошувачи кои имаат соодветни, простории 
и Уреди за препакување на путер, можат да се 
пуштаат во промет и во блокови со нето маса преку 
500 g во соодветна амбалажа. 

Член 177 
Декларацијата за путер од I класа, за путер од 

II класа и за путер со додатоци мора/Д^ содржи по-
даток за класата на путерот и податоци од член 3 
на овој правилник, освен податок за рокот на трае-
ње. 

Декларацијата за путер од I класа и за путер од 
И класа од увоз мора да додржи ознака „путер од 
увоз" и податок за организацијата на здружен труд 
што го пакува и го пушта во промет. 

Декларацијата за путер на кој му е додадена 
сол и за путер со додатоци мора да содржи податок 
за количината на солта, односно на додатокот, изра-
зено во проценти. 
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v Текстот на декларацијата за путер од 1 класа на 
амбалажата мора да биде со црвена боја. 

•Текстот на декларацијата за путер од II класа 
на амбалажата мора да биде со сина боја. 

Домашен путер (од индивидуално производство) 
не мора на обвивката да има никакви ознаки. 

Член 178 
Матеница, сурутка, згусната матеница и згусна-

та сурутка можат да се пуштаат во промет на мало 
само во оригинално пакување. 

По исклучок, производите од став 1 на овој член 
можат да Се пуштаат во промет и во канти и други 
поголеми садови ако се наменети за големи потро-
шувачи или за преработка во други производи. 

Матеница во прав и сурутка во прав можат да 
се пуштаат во промет само во оригинално пакување. 

Матеница во прав и сурутка во прав наменети 
за големи потрошувачи можат да се пуштаат во про-
мет под условите од член 171 став 3 на овој правил-
ник. 

Декларацијата за матеница во прав и за сурутка 
во прав мора да содржи, покрај податоците од член 
3 на овој правилник, и упатство за употреба. 

Член 179 
Масло се пушта во промет ©о амбалажа која 

обезбедува зачувување на квалитетот. 

Член 180 
Кајмак се пушта во промет во давени качила 

или во друга соодветна амбалажа. 

Член 181 
Сирења се пуштаат во промет во амбалажа која 

обезбедува зачувување на квалитетот на сирењата.. 
Сирни филови и топени сирења се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување. 
Ако сирење се пушта во промет во оригинално 

пакување, Декларацијата мора да содржи податоци 
од член 3 на овој правилник, како и податоци за ви-
дот на сирењето според количината на млечна маст 
(мрсни, полумрони и ел.), податок за процентот на 
млечна маст во сувата материја, за видот на сире-
њето според конзистенциј ата и градбата на тестото 
(меки, полутврди, тврди) и за процентот на сувата ма-
терија. 

Декларацијата за топено сирење мора да ги со-
држи сите податоци од член 3 на овој правилник и 
податок за видот на топеното сирење според конзис-
тенцијата на тестото (топено сирење За мачкање, то-
пено сирење за режење), за процентот на сувата ма-
терија и процентот на млечна маст во сувата мате-
рија а, ако на топено сирење му се додадени други 
намирници мора да содржи и податок за видот и 
количината на тие намирници. 

Декларацијата за сирен фил мора да ги содржи 
сите податоци од член '3 на овој правилник, процент 
на сувата материја и процент на млечна маст во су-
вата материја, а ако на сировиот ф и л му се додаде-
ни други намирници мора да содржи и податок за 
видот и количината на тие намирници. 

Ако сирење се пушта во промет без амбалажа, 
мора на погоден начин да се декларира. Деклараци-
јата на кор ката или на посебната етикета мора да ги 
опфати следните податоци: назив на производот, 
фирма и назив на производителот, вид на сирењето 
според содржината на млечна маст (мрсно, полумрс-
но и ел.), процент на млечна маст во сувата матери-

I 



Страна 1302 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 август 1982 

ја, вид на сирењето според конзистанцијата и град-
бата на тестото (меко, пол утврде, тврдо), процент на 
сувата материја и датум на производството. 

Член 182 
Сите видови млечни пудинзи и филови се 

пуштаат во промет само' во оригинално пакување. 

Член 183 
Казеин и казеинати што се пуштаат во промет 

мораат на декларацијата да имаат, покрај подато-
ците од член 3 на овој драви^ник, и податоци за со-
држината на вода и за содржината на маст во су-
вата материја. 1 ^ 

Член 184 
Декларацијата за сите видови сладолед мора да 

ги содржи податоците од член 3 на овој правилник. 
Основни состојки што мораат да се декларираат 

за млечен сладолед, крем-сладолед и сладолед за 
дијабетичари се: содржина на млечна маст, содр-
жина на додаден шеќер или на средство за засла-
дување и содржина на овошје. Декларацијата мора 
да ги содржи количините на основните состојки из-
разени во мерни единици или во проценти. 

Ако во производството на сладолед се користат 
повеќе видови овошје, мораат на декларацијата да 
се наведат по редослед употребените количини а да 
се истакне вкупната маса. 

Основни состојки што мораат да се декларираат 
за сладолед со додаток на овошна арома се: содр-
жина на млечна маст, содржина на додаден шеќер 
и вид на арома. 

Ако при производството на млечен сладолед, 
крем-сладолед, сладолед за дијабетичари, сладолед 
со додадени состојки наместо овошје или други до-
датоци се користат природни ароми, во текстот на 
декларацијата во називот на производот мора да 
биде истакнато „млечен сладолед со природна аро-
ма на кајсија", крем-сладолед? со природна арома 
на лимон" и ел. 

За сладолед чијашто нето маса- е поголема од 
100 g во декларацијата мора да биде наведено упат-
ство за начинот на чување. За сладолед чијашто 
нето маса е до 100 g, датумот на производството и 
рокот на траењето или ,,употреблив до" можат да 
бидат декларирани само на збирното пакување. 

Член 185 
Течна смеса за сладолед, за млечен сладолед, 

за крем-сладолед, за млечен и крем-сладолед со 
јајца или со други додатоци, се пушта во промет 
во стерилна- амбалажа- од каширан картон или од 
вештачки маси која смесата на сладоледот ја заш-
титува од дејство на светлина. 

Декларацијата за течна смеса за сладолед мора 
да содржи и ознака на видот на сладоледот за кој 
е наменета, податок за датумот на производството 
и за рокот на употреба ' или „употреблив до" и 
упатство за начинот на чување. . 

Член 186 
Сладоледна смеса во прав се пушта во промет 

во оригинално пакување, и тоа во амбалажа од ма-
теријал кој не влијае неповолно врз својствата на 
смесата во прав. 

Декларацијата за сладоледна смеса во прав мо-
ра да ги содржи податоците од член 3 на овој пра-
вилник и податоци за количината на сладолед што 
може да се приготви од едно пакување, како и упат-
ство за начинот на приготвување сладолед. 

Сладоледна смеса во прав се пушта во промет 
со ознака на средството "употребено за постигање 
мирис и вкус. 

Член 187 
Декларацијата за сите видови замрзнат десерт 

мора да ги содржи податоците од член 3 на овој 
правилник. 

За замрзнат десерт чијашто нето маса е до 100 g 
датумот на производството, рокот на траењето или 
„употреблив до " можат да бидат декларираш само 
на збирно пакување. 

За замрзнати десерт^чијашто нето маса, е пого-
лема од 100 g, во декларацијата мора да биде наве-
дено упатство за начинот на чување. 

Член 188 
Основни состојки што мораат да се декларираат 

за млечен десерт со додаток на растителна Маст се: 
содржина на растителната маст, содржина на дода-
дениот шеќер и содржина На овошјето. Деклараци-
јата мора да ги содржи количините на основните 
состојќи изразени во мерни единици или во про-
центи. / 

АКО ВО производството на млечен десерт се ко-
ристат повеќе видови овошје, на декларацијата мо-
раат да се наведат по редослед употребените коли-
чини и да се истакне вкупната маса. 

' Член 139 
Овошните и ароматизираните десерти добиваат 

назив според употребениот вид овошје, односно спо-
ред аромата, што мора да биде истакнато во нази-
вот на производот. 

Основни состојки што мораат да се декларираат 
се: содржина на овошјето и содржина на додаде-
ниот шеќер. Декларацијата мора да ги содржи ко-
личините на споените состојки изразени во мерни 
единици или во проценти. 

Ако наместо овошје се, користи овошна арома 
во декларацијата мора да се наведе видот на аро-
мата. 

Член 190 
Основни состојки што мораат да се декларираат 

за воден десерт се: содржина на додадениот шеќер 
и содржина на средствата за врзување и згуснува-
ње. Декларацијата мора да ги содржи количините 
на основните состојки изразени во мерни единици 

, или во проценти. 
Член 191 

Смеса во прав за производство на замрзнати 
десерти се пушта во промет во оригинално пакува-
ње, и тоа во амбалажа која не влијае неповолно 
врз својствата на смесата во прав. 

Декларацијата за смеса во праз за производство 
на замрзнати десерти мора да ги содржи податоците 
од член 3 на овој правилник и податоци за коли-
чината на десерт што може да се приготви од ед-
но пакување како и упатство за начинот на при-
готвување. 

Смеса во прав за производство на замрзнати де-
серти се пушта во промет со ознака на средството 
употребено за постигање вкус и мирис. 

Член 192 
Индивидуалните производители мораат на нај-

погоден начин на декларацијата за млеко и на де-
кларацијата за производи од млеко да го истакнат 
називот на производот, освен за сирења за кои мот 
ра да биде истакнат називот на производот и гру-
пата на која производот и припаѓа според содржи-
ната на млечна маст. 

Член 193 
Сирило се пакува и се пушта во промет само во 

оригинално пакување, и тоа во садови од темно стак-
ло, од лим, од пластична маса или од друг погоден 
материјал. 
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Декларацијата за Сириле, покрај подароците од 
член 3 на овој правилник, мора да содржи и пода-
ток за јачината и упатство за начинот на употреба 
и чување. 

Член 194 
Чисти Култури се пуштаат во промет само во 

оригинално пакување. 
Декларацијата за чисти култури мора да содр-

жи покрај податоците од член 3 на овој правилник, 
и податок за видот на' микроорганизми^ и упат-
ство за начинот на употреба и чување. 

Член 195 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на производите произведени пред денот на негово-
то влегување . во оила. 

Ален 196 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите на чл. 13 
до 107 од Правилникот за квалитетот на млекото и 
производите од млеко, сирилата и млекарските кул-
тури, сладоледом прашокот за сладолед, јајцата и 
производите од јајца („Службен лист на -СФРЈ", бр. 
16/64, 22/64, 36/64 и 33/70), чиишто одредби се при-
менуваат како одредби на Правилникот за квалите-
тот на млекото и производите од млеко, сири лата и 
млекарските култури, сладоледот и прашокот за 
сладолед, јајцата и производите од ја јца („Служ-
бен лист .на СФРЈ", бр. 13/78). 

Член 197 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот нав објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-1038/3 
22 јуни 1982 година ј 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

! стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено "дека во текстот на Уредбата за општи-
те услови за давање потрошувачки кредити, 
објавена во „Службен Лист на СФРЈ", број 47/82, се 
поткрале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДА-

ВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

Во член 4 став 3 наместо зборовите: „став 1 од-
редби под 2. ст. 2 и 3 на Одлуката за утврдување 
на ликвиднИот инвестиционен потенцијална банка т 
та и на условите за давање овластување за давање 
гаранција f.,Службен лист на СФРЈ", бр. 5/76 и 
34/78)", треба да стои: „ст. 2 и 3 на Одлуката за 
утврдување на ликвидност инвестиционен потен-
цијал на банката и на условите за давање овласту-
вање за давање гаранција („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/76, 34/78, 16/79, 62/80 и 15/82)". 

Во член 8 став,1 наместо зборовите: „60/75 и 
13/76" треба да стојат зборовите: „60/75, 13/76 и 
22/78". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 август 
1982 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО i 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучи да се одликуваат: 

О д САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Boleka Krista. Dhimitri, Хоџа Муса Вејсел, 
Kostari Dhimitri Stathi, Младеновић Лазара Ђорђе, 
Мухарем Шабана Рамиз; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Bakali Ymer Sejfedin, Јовић Стале ' Божидар, 
Станојевић Шира Будимир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антони јевић Саве Драган, Бериша Зећира Та-
хир, Чекај Маља Сахит, Даути Дурмиша Бећир, 
Думница Хаљиљ Осман, Копти Халима Бесим, Рис-
тић Николе Божидар, Вуља Фета Назми; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Абдуљхади Ејупа Бети, Чупковић Јована Воји-
слав, Дедић-Мо ј сић Душана Јованка, Јетиши Соко-
ла Pica, Јовановски Петка Трајко, Јовић Бојка Ву-
кадин, Љатифи Азиз Весељ, Максутај Хисен Тафо, 
Муљхаца Вехби Неџмедин, Сана ја Абдудахман Ми-
син, Вуканић Радивоја Властимир; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Чекај Лаха Авдуљ, Лабан Анта Васо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 7 

Баровић Ђока Василије, Биниши Сами Аћиф, 
Binishi Sami Hasirn, Елезкуртај Далила Нијази, Тра-
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дина Шабана Халил, Хафиз Сулејмана Есад, Хођа 
Аљи Адем, Илић Грковић Ђорђа Стана, Јакшић 
Милосава Радуле, Јанковић Божидара Обрад, JyHPi-
ку Аслана Муса, Касаловић Радојице Исаило, Кгуе-
ziu Camil Nedzhdet, Кутловци Хасана Шабан, Лабус 
Николе Јованка, Љума Хусамедина Исмет, Махму-
тај Османа Имер, Марковић Стевана Драган, Марко-
вић Милана Станиша, Матановић-Витошевић Стај-
ка Стана, Пепај Герима Реџеп, Перђеђај Дервиша 
Љан, Перовић Митра Андрија, Савелић Драгиша 
Александар, Савић Вучинић Гајо Спасенија, Срде-
новић Димитрија Миле, Сутовић Амир Ханефија, 
Шукрија Шукрија Мустафа, Шутаковић Ђорђа Дра-
гољуб, Трмколи Ахмет Салих, ика. Ymer Tasim, Би-
лгин Алојза Фердинанд, Вујовић Аћима Видак; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аксалић Маза Зувдија, Александровић-В лај ко-
вић Рафајло Милка, Алицкај Мухмет Адем, Аличкај 
Махмут Хаџи, Анастасијевић-Моравчевић Станоја 
Живка, АнтоЈевић Душана Александар, Арифи Ари-
фа Мифтар, Арифи Ахмета Рамуш, Бајрами Ба јра-
ма Мухарем, Ва лата Муса Зечирја, Бељуљи Илјаза 
Шућери, Бериша Бајрама Бајраму, Бериша Алије 
Ђерђ, Бериша Садика Хасан, Бериша Баки Нијази, 
Бинаку Р1слам Рустем, Бојковић Станка Милан, Бој -
ковић Живојина Стојан, Божидаревић Јордана Дра-
гутин, Божовић Ранка Ђорђе, Буља Мухарема Али-
ја, Црмљани Исен Јусуф, Цури Назима Метуш, Цве-
тановић Јована Владимир, Чемерикић Богдана Мио-
мир, Чемерикић Симе Мирко, Чолаку Азиз Ибрахим, 

.Чолаку Кадри Јусуф, Ћаркађиа Ахмет Иса, Bashi 
Beladin Behija, Даутај Ређепа Незир, Даути Емин 
Иљаз, Delija Redzep Hysen, Дева Рифата Муса, Де-
ва Латиф Схабан, Дибра Јахја Фахредин, Дим^три-
јевић Косте Стојадин, Драшковић Сава Бранко, Ду-
рак Махмута др Раде, Дурковић Илије Блажо, Џа-
ра-БериШа Ука Фатиме, Ђафићи Шаиб Вели, Ђара 
Рушит Зека, Ђорђевић Сима Милан, Ђорђевић Косте 
Риста, Ђуричковић Спасо Драгиња; 

Ефендија Вехби Гани, Филиповић-Јаргић Бран-
ка Радмила, Фишић Марковић Милана Јелисавка, 
Фурјановић Спасоја Добривоје, Гакчетовић Стевана 
Слободан, Гаши Али Бануш, Гаши Адема Заим, Гла-
вић Николе Миодраг, Глигоријевић Алекса Дими-
трије, Грезда Аћиф Кхафер, Хаџија Абедин Муста-
фа ,Хаџиу Сахит Шани, Хајдарај Маља Зумер, Хо-
џа Идриза Суткија, Хоти Риза Гани, Ибрахими Бе ј -
тулах Наим, Илић Милана Чедомир, Јашари Зечира 
Бисељим, Јездић Јована Бранко, Јовић-Станојевић 
Душана Видосава, Јусуф Ачифа Нехат, Јусуфи Зу-
ка Зејнула; 

Кајкуши Тахир Тент, Камиши Ређеп Садедин, 
Кастрати Абаза Сали, Кијачић Благоја Радисав, 
Ковачевић Милосава Видосав, Кознику Рамадан 
Муртеза, Кпуска Хасан Хиљми, Краснићи ЗеЈнел 
Ђеваг, Краснићи Салиха Сулејман, Крстић Дими-
трија Јован, Кзфшумлиу Јусуфа Рифат, Латковић 
Видак Милорад, Лазовић Николе Драгутин, Лила 
Мурат Есад, Лужа МалуШ Хајдар, Ље1ни Мурат 
Али; 

Маличи Саљих Малич, Милетић Ивана Свето-
зар, Мишић Драгише Радосав, Митић Деспота Ран-
ко, Митровић Деспота Стефанка, Младеновић Саве 
Радомир, Морина Шабан Фидули, Морина Хаљил 
Вели. Мучоли Ибрахим Мифтар, Мухаџири Исмаи-
ла Нури, Мухареми Веј тул ах Исмаил, Мулај Адема 
Јакуп, Муља Хасан Мазлом, Мусли Зумбера Нимон, 
Мустафа Јусуфа Таљат, Ндрецај Ибрахима Селим, 
Недељковић Милана Милош, Н§рда Бехљуљ Ибра-
хим, Николић Драго Живко, Нојић Јордана Ј е ф и -
мије, Ображда Халит Иљаз, Огњановић Трајко Ве-

либор, Омај Ризана Ћемаљ, Оси Санта Малић, Па-
јазити Зећири Бајрам, Паватај Тафе Бинак, Павић 
х\лемпија Чедомир, Петковић Милана Томо, Петро-
вић Ратка Радомир, Поповић Ранка Милан, Pyla 
Hysen Mazlum, П-уља Даут Ремзи; 

Рамадани Тахир Гани, Рекатхати Фаик Орхан, 
Рогова Бајрам Мухарем, Руди Тафиљ Сами, Rudu 
Taf Shefqet, Садриу Лиман Рахман, Сахатчиа Исуфа 
Хаки, Сејдија Санта Емруш, Сичевић Божидара Ра-
доје, Славић-Спировска Благоје Божана, Сопи Феј-
зулах Селман, Стаич Силвестра Петар, Стојановић 
Милије Ђорђе, Стојковић Милосава Радомир, Стој-
ковг1ћ-Зеленовић Васа Вукосава, Сулејмани Мурте-
за Сеније, Свечла Хамди Џемаиљ, Шаља Арифа Ће-* 
мајљ, Шаља Сејдуле Ђемајљ, Шаља реџепа Мурат, 
Шеху Дани]ол Кемал, Шејат Петра Марко, Шлаку 
Хаџикадрија Нурије, Шулић Обрена Радосав, Тхаћи 
Ибрахим Спазим, Танасковић Божидара Спасен, 
Трајковић Јована Илија, УАа Бахтира Хамди, Укај 
Тахира Сали, Васић Андрија Љубомир, Вујанац Ва-
сиљко Радомир, Вула Рагип Фехми, Вулкани Бечир 
Митхат, Забуновић Стевана Драгољуб, Зафировић 
Јевте Надежда, Зајми Јах ја Бујар, Zequiri Abedin 
Ahmet, Зејнулаху Рагип Аслан, Зекџ Ејупа Абедин, 
Зрза Зејнела Абаз, Зурафета Рагипа Ћеља, Живко-
вић Тодора Момчило; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Костић Чедомира Јордан; 
— за залагање во социјалистичката изградба на 

земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бећа Бајрама Исмет, Бугари Рустем Саније, 
Ђурђевић-Рашовић Стефана Милка, Елези Ђемаља 
Елез, Гојковић Авра Милован, Хашим Шабан Рамиз, 
Ибрахими Јусуфа Мустафа, Ивановић Владе Божи-
дар, Ивић Арсе Слободан, Кљечка-Краснићи Авдуљ 
Челебије, Лила Ђевдета Рифат, Љуми Уке Рамадан, 
Мицић Витошевић Чедомира Слободанка, Намлеђиу 
Ремзи Башким, Нехар Бајрам Шишко, Нуши Хајру-
ла Сокол, Пивана Р&за Бајрам, Рока Ђеладин Сефи^ 
дин, Садику Имера Сејди, Серхати Садик Агим, Су-
ља ј Рамадана Садик, Тољај Ж у ј е Сахит, Вокши Ра-
миза Џавид; 

—1 за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абдула Зејнула Јусуф, Ајети Хетема Скендер, 
Алијај Хаљила Сокољ, Арслани Реџепа. Мирвета,, 
Бабетинца Мухарема Реџеп, Бафтиу Хаљими Рамиз 
Бахрије, Бајрами Фазлиу Бајрам Хава, Бајрами 
Рамадана Бисљим, Ваља Мухарем Ахмет, Бериша 
Иљаза Исак, Бериша Зечира Весељ, Богујевци Раме 
Шабан, Бојковић Вукадина Благомир, Буњаку Ћа-
зим Хазур, Чафаии Дуљаха Назми, Чановић Перо-
вић Гајо Босиљка, Чаркаџију Махмути Махмута Ха-
вера, Даија Рамиз Бећир, Деда Риза Авни, Дема 
Алит Неки, Доко Чазимоска Гафур Дидаре, Дулата-
ху Рамадана Чемајл, Дуљај Рустем Саљи, Џана Ид-
риз Мустафа, Ђаковић Милош Белка, Ђо,кај Зеф 
Преп, Ђорђевић божидара Станислав, Ђорђевић 
Спасе Живка, Ђукановић Јована Радивоје, Ферати 
Авдулаха Укшин, Феризи Сабри Тахир, Фрокај 
Пј етра Прен, ^аши Џемаила Мусли, Гегбвић Френ 
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Мираш, Гола Зећир Хиљми, Грбић Јефта Живка, 
Грезда Ћазим Вахедин, Грезда Сахит Зеки, Гухели 
Махмут Нијази, Хаџидаути Рамиз Сефедин, Haxhiu 
Jonuza Muradija, Хакај Реџ Шефки, Халили Рамиза 
Неџат, Хисени Исмаљ Енвер, Koli Hasan Hysen, 
Хоти Хаљима Јакуп, Хоти Ризе Шемседин, Идризи 
Шабана Идриз, Иси јами Риза Шабан, Немај љи Ај-
рула Мехди, Иванчевић Светозара Иван; 

Јаха Иљаз Фаик, Јола Мехмета Сами, Каћико-
ла-Ајдини Ајваз Зуљфија, Кара леј ић Тома Радми-
ла, Кастрати Мехмет Тахир, Келии Авдија Кадрусх, 
Костић Данила Серафим, Костић Поповић Зариа 
Верослава, Ковачевић Ста лете Зоран, Крај ку Исљам 
Беса, .Краснићи Адем Јакуп, Краснићи Лутфи Ми-
наћ, Krasniqi Isa Nevrije, Кујунџић Богољуба Бра-
нислав, Kumnova Ali Mazllom, Kumnova Ram'iz Zy-
rafcte, Kursani Muharrem Aliriza, Куршумлија Иља-
за Мехмет; 

Лаља Рагип Ведрије, Лазовић Јаковљевић Ва-
ска Радивојка, Малера Расима Нусрет, Мајсторовић 
Петра Илија, Максимовић Живка Желимир, Маљо-
ку Рамадана Шефки, Миловановић Тодора Брати-
слав, Морина Ређеп Ахмет, Морима Алуш Ајет, Мо-
rina Resyt Skender, Мухадзери Риза Хазбије, Мула 
Хасана Сокољ, Муличи Назифа Нухи, Мурати. Зе-
ћира Хамди, Мусај Мусљи Ариф, Мустафа Хасана 
Ајет, Никочевић Саљо Мехмед, Нура Абедин Ружди, 
Османи Мустафе Бахредин, Османи Мухарема Ђе-
маљ, Peroli Hysni Hasan, Прекази Ујкан Адем, Prut-
hi Hysen Hasan, Raqi Kizol Hasan, Радивојевић Ми-
лосава Драгомир, Радуловић Алексе Марко, Рафуни 
Идриз Фазлија, Rama Mustaf Ryve, Рамадани Рама-
дан Тахир, Рамосај Ху1аље Демуш, Рецепи Ахмет 
Кадри, Reka Muharrem Avdurrahman, Рекај Сејдија 
Меј рема, Руди Аслан Авни, Са лицана Ћазим Сафр-
те, Сејдија Беђет Авдула, Морина Јах ја Скендер, 
Скица Ука Ђафер, Сопи Алије Исмет, Стаменовић 
Миливоја Михајло, Стаменкозић Петра Јордана, 
Станковић Декић Здравка Добрила, Стевановић Ра-
дована Љубомир, Шабани Ибрахима Исмајл, Sabi 
Muharremi Sebahate, Шаљани Мустафа Шаип, Ше-
ху Ахмета Изет, Шеху Шефчет Мухамет, Шишко 
Бајрам Фикри, Шишмони Осман Рамадан, Шлаку 
Риза Скендер, Штрези Аљи Сулејман; 

Thaqi Avdu§a Destan, Таћи Тахира Хилми, Тану-
ши Зенел Масар, Ајвази Фетаха Тефик, Тодоровић 
Божидара Љиљана, Тодоровић Тодора Мирослав, 
Тошић Драга Косара, Укшини Исмаиља Ђеват, Вар-
га Фрање Габријела, Битија Рамадан Бејтусх. Ву-
јошевић Василија Илија, Вуксановић Мираш Вера, 
Vulja Hysen Bedri, Вуља Несим Бедри, Здравковић 
Душана Драгослав, Зећири Реџепа Аљуш, Зекај Не-
зира Хасан, Зрза Мазлума Бесим, Жавели Муртеза 
Хилми; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ка општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бектешевић Суље Енвер, Бљакај Ешреф Хаљиљ, 
Филић Трајка Божидар, Гаши Ђафера Нусрет, Хоџа 
Рамадана Скендер, Кастрати Хисен Селим, Курта-
новић Хака Рамо, Марић Петка Драгослав, Марко-
вић Арсенија Милан, Миленгијевић Ђорђа Мирони-
је, Суљбије Асима Месуд. 

Бр. 42 
13 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraighcr, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„врз бенова на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучи да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Талијан Недељка Лука; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и (народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

1 Драгнић Салке Менсур, Дураковић Мухарема 
Зулкиф, Гаврић Тодора Реља, Ратеј Вршка Јелена, 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од "значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бутуровић Шукри је Ферид, Јанки ј евић-П ј аца 
Сергија Весна, Лагумџија-Са лихамиџић Алије 
Разија, Мандић Ивана Катарина, Пеливан Томе 
Јуре, Селман Захира Назир, Торомановић Хусеина 
Хуснија, Видаковић Вељка Будимир; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручните 
знаења и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Алексић Лазара Саво; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић Милију Гргур, Бајат А дема Зијад, 
Пастир Гаврана Симо, Шугић-Лолић Салиха Фади-
ла, Возар Драгољуба Бошко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелић Милије Борко, Бабић Дмитра Марко, 
Бакаревић Мухамеда Исмет, Ерић Јове Миленко, 
Хаџиахметовић Халила Хакија, Јурак Ђуре Љубо-
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мир, Крунић Алексе Милорад, Курибак Луке Јово, 
Ле&ић Пере Богољуб, Лојовић-Бајић Илије Весе-
линка, Митровић Саве Душан, Мотт Форде Лео, 
Османчевић-Авдић Авде Емира, Пољак Карла 
Томислав, Поробић Авде Исхак, Стојаковић Николе 
Хилда, Шимир Марјана Мирко, Тадић Милорада 
Новица, Тодоровић Милоша Александар, Турсић 
Хасана Хамдија; 

— за заслуги и постигнати успеси во, работата 
од значење за.напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алић Му је Алмаса, Алихоџић Веј сила Рамиз, 
Андрић Војислава Крсто, Антуновић Пере Славко, 
Авдагић Хасана Мухарем, Баџак Сулејмана Ибра-
хим, Живковић Саве Савка, Бешлија Авде Сулеј-
ман, Божић Николе Илија, Будимир Ивана Јозо, 
Булић Блашка Частимир, Црљенак Авде Идриз, 
Ђорђић-Клипа Симе Даница, Галић Недељка Војин, 
Гавриловић Богдана Томислав, Гусковић Анте 
Звонко, Халиловић Халила Мујо, Хасанбашић 
Хашима Несиб, Хофбаурер Славка Драган, Хондо 
Дерве Јусуф, Јевтовић Новака Томислав, Јовановић 
Нешка Танкосав, Калајџић Петра Светозар, Коп лан 
Антона Владо, Карановић Јове Никола, Ковачевић-
-Шкарица Ивана Јања, Латиновић Јове Бошко, 
Лешић Јосипа Валентин, Мешукић Реце Авдо, Ми-
хајловић Марјана Мићо, Миливојевић Младена 
Милоје, Мирвић Мухарема Ћамил, Муратовић-Мас-
тиловић Богдана. Радмила, Нухановић-Плеше Ма-
рија, Пеј аковић-Сто јаковић Милана Мирјана, Пер-
ла Сејда Бего, Пешић Ристе Владо, Предовић Павао 
Павао, Рамић Халила Ибро, Селимбеговић Таиба 
Сада, Стефановић Витомира Томислав, Стојановић 
Петра Милица, Султанић Смаје Селим, Шантић 
Стјепана Иван, Шекарић Митра Раденка, Шимуно-
вић Пере Марко, Шиле Антона Јосип, Шолак Јова-
на Славко, Томић Новака Живко, Влачић Аћима 
Антоније, Вољевица Садика Мехмед, Заимовић-
-Хукић Мехмеда ли је Емина; 

— з'а залагње во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД i 

Алексић Лазара Радомир, Андрић Мије Иво, 
Чавка Нурије Неђиб, Газивода Гаврила Борислав, 
Грахо Салке Џемила, Хаџимулић Идриза Емир, 
Хаџистевић Јована Бранко, Лукић Дојчина Ђорђо, 
Мерџо Б а р и т е Томислав, Смајловић Хазима Сеад; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бенђо Шћепана Милан, Делалић Џафера Абду-
лах, Денковић Антуна 'Јосип, Хаџимустафић Риза-
ха Мирза, Халиловић-Хасанбеговић Мухарема 
Садета, Хасанбе^овић Захида Сениха, Сиј амић 
Оскана Хана; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
\ 

Бизјак Михаела Ренато, Левстик Антона Антон; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
, ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата -

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Брезовар Матије Бојан, Ракович Антона Винко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цимерман Јожефа Јожко, Держек Јожета 
Ернест, Кавчић Франца Габријел, Ријавец Алојза 
Албин, Ријавец Алојза Алфред, Шавли Петера 
Франц; , | ј 1 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

С О О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т С О С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

Cosita$tini Valentina Нето, Цудер Јожефа 
Цирил, Держек-Маролт Франца Марија, Доленц 
Михаела Марија, Фераготто Приможа Антон, Фи-
липич Алојза Бранко, Габершчек-Лебан Михаела 
Викторија, Јакопин-Шкрбец Ивана Викторија, Јер-
мол Андреја Андреј, Конец Ивана Иво, Кордиш-
-Кна#с Франца Милена, Кос-Матејка Франца Грета, 
Козорог Валентина Франц, Крижман Игнаца В О Ј К О , 
Куре-Кочевар Алојза Ангела, Лаврич-Андрлшек 
Лудвика Милка, Лебан Ивана Маријан, Левстек 
Франца Ана, Левстик-Иванц Јожета Ивана, Матеј-
ка Франца Франц, Мазалица-Цимприч Франца Ма-
рија, Петех-Кнавс Алојза Марија, Плот Франца 
Франц," Поје Ивана Иван, Раух-Цимприч Јожета 
Албина, Рот Цветка Алексеј, Рупарчић Михе Мир-
ко, Шавли-Руатр Ивана Розка, Текавец-Бартолме 
Франца Хелена; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата , 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Таљат Владе Радо: 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Фојкар Франца Јоже, Габершчек Антона Мир-
ко, Хвала Игнаца Марко, Валентинчич Рудолфа 
Метод. 

Бр. 45 
20 мај 1982 година 

Белград 
Претседател 

на претседателството- на СФРЈ, 
Петар Стамбодиќ, е. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д ЦР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

^ Цветковић Јакоба Јосип, Цв1етић*нмч-Рт*^тг^'о 
Матеје Хероина, Франчевић Милана Анте, Лукеш 
Ивана Иван, Томичић Ду је Петар: 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и иароднрсти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баук-Скецдер Грге Зорка, Бучевић-Зорић 'Иве 
Анта, Буљевић Боже Стипе, Драгичевић Ивана 
Иван,. Ференчаба Мије Петар, Клепач Антуна Вик-
тор, Ковачић Ивана Милан, Кувачић-Станић Петра 
Маре, Лелас Петра Марија, Мохопић Павла Павле, 
Мрчелић Ивана Мате, Перичић-Петричевић Јакова 
Матија, Пешић Ивана Манќо, Петричевић v Јакова 
Тшрил, Петричевић Јерка Иво, Стојсављевић-Попо-
вић Петра Милка, Вучковић Лазе Љубомир, Вујић 
Обрада Милош, Земуник Дује Петар; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Лу кеш Ивана Иван; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата • 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Луке Бранка, БаХтијаревић Алије Му-
хамед, Павелин Ивана Младен, Пуха ловић Илије 
И>иатт, Сакан Мирослава' Здравко, Симсиг Јосипа 
Мирко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
па земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ ' 

Амижић Ивана Марин, Балаћ Петра Раде, Вебер 
Радослава Владимир, Бијелић Стевана Симеон, Бо-
качић-Крешић Ловре Арне, Божичевић Мате Антун, 
Бплек Јосипа Иван, Црљеница Петра Паво, Чоп-
^Ферић Антуна Анкица, Ерноић Стјепана Винко, 
Гргуоевић Анте Драгутин, Гргурић Матије Казимир, 
Грубјешић-Покрајац Милана Софија, Карафиат 

Оскара Миро, Кавур-Дежман Емила Бианка, Кон-
чар-БбрОта Миле Мица, Кружичевић Мате Иван, 
Купрешанин Николе .Љубица, Кужић-Дунат Андри-
не Кристина, Маркулин Мирка Драгица, Мелинац 
Матије Хинко, Недељковић Никодија Борислав, Па-
ска Мартина Аугуст, Ријетковић Ђуре Оскар, Ста-
нић Мате Иван, Шкорић Милана Радомир, Топић-
-Катић Илије Љубица, Трута Ивана Јерко, Бој во-
дић-Драгој ловић Јове Мара, Вучић Мате Стјепан, 
Злодре Јакова Ратко; 

— за- заслуги и постигнати успеси во работата од 
^начец»е за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрочец-Брадашевић Матије Ана, Артић Јозе 
Марин, Бекетић Марка Стјепан, Бенета Шиме Ам-
броз, Берош Ивана Младен, Брдар Јосипа Вид, Бр-
кић Крете Живко, Булић Мате Лука, Бумбер Блажа 
Блаж, Царић Пропелера Јурај , Цетинић Анте Фран-
ко, Цико Ђуре Лука, Цвијановић Петра Стево, Ђоко 
Анте Марин, Чалић-Ловрић Антуна Вера, Далшашо 
Еугена Антун, Дегмечић Стјепана Мато, Ђер Јулије 
Владимир, <3>илинић-Филиције Стипе, Грабовац Ми-' 
лана Нишка, Грах Антуна Стјепан, Хабуш Вида Ви-
лим, Хеблин Стјепана Алојз, Хреља Томе Иван, Ика-
диновић Радосава Станислав, Ивичевић Петра Иво, 
Јакшић Боже МЈДЛРШ, Јанковић Мартина Марин, 
Јерчић Марина Мате, Јерковић Дмитра Радомир, 
Јерончић Ловре Мате, Јурић Ивана Анте, Ковачек-
-Шутак Луке Елизабета, Ј1анг-Меглајец Ђуре Кати-
ца, Лексић Ловре Борис, Манојловић-Грујић Мила-
на Милка, Манојловић Ђуре Перо, Марковић јосипа 
Јосип, Мезга Мије Јурај , Микић Антуна Вид, Мрао-
вић Дамјана Радојка, Мркић Дане Милка, Николић 
Косте Душан, Новачић Стјепана Владимир, Оливари 
Боже Драго, Опалић Раде Борка, Паун Николе Ми-
то, Пивчевић Ивана Марин, Пребег Петра Јурај, Пу-
так Матије Матија, Радановић Љубе Синиша, Радо-
шевић Лазара Миле, Ристић Живојина Василије, 
Рупчић Јуре Никола, Седмак Срећка Љубо, Сичић 
Мате Никола, Смољаноаић Стипе Иван, Шалиндри-
ја Милана Перо, Шашкор Николе Иван, Штокан Ан-
туна Бранко, Шуљ Игнаца Стјепан, Тафра Мате 
Анте, Томажин Јосипа Стјепан, Тумпа Јосипа Иван, 
Зловолић Јосипа Иван, Зубановић Петра Марин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
ои значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакула Николе Фрањо, Бало јевић Јакова Анте, 
Бан Андрије Мато, Беланчић Иваџа Фрањо, Бирчић 
Мате Анте, Бјелош-Је ловац Михајла Ана, Влајић 
Ивана Анте, Бокулић Јосипа Јурај , Боснић Хасана 
Хасан, Брачевац Јосипа Стјепан, Брадановић Мари-
јана Бранко, Букић Крсте Даница, Букилић К о м а -
дина Ђорђе, Буторовић Стјепана Мирослав, Циуха 
Ивана Иван, Цветановић Милоша Никола, Чешњак 
Јосипа Звонко, Чикеш Мате Иван, Чрленец Болте 
Иван, Чрњак Јураја Славко, Чулибрк Душана Мио-
драг, Дољанин Јакова Иван, Домитран Ивана Мир-
ко, Драгичевић Ивана Анте, Дундић Николе Марин-
ко, Ђекић Душана Владе, Ђелалија Анте Фране; 

Ерцеговић Стипе Душан, Евачић-Купљан Мари-
ја Резика, Фаркаш Златибора * Зоран, Ференчаба^ 
-Куколић Ђуре Бланка, Фистрић Ивана Р1ван, Гало-
шевић Никола Стјепан, Главиновић Стипе Јаков, 
Глеђа Марка Бранко, Голуб Стјепана Стјепан. Гор-
ски Станка' Здравко, Гретић Фрање Доминик, Грк-
чевић Мартина Мартин, Грубишић Јадре Винко, Гу-
ЈЈИН Марка Јере, Херцег Ферде Бранко, Хо летић Ла-
дислава Бранко, Хубеј Еде Владо, Хубек-Хасаковић 
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Хасана Хатиђа, .Идризбеговић Бећира Алија, Ипша 
Ивана Фрањо, Ивандић Илије Иван, Јанеш-Чубрић 
Милана Анкица, Јарић Јосипа Мато, Јоч Мартина 
Славко, Јурјашевић Јакова Станислав, Јурман Мар-
ка Јосип, Кадић Андрије Андрија, Ка ламар Карла 
Драго, Капустић Фрање Винко, Касаић Јосипа Јо-
сип, Капутић Андрије Маријан, Клобучар Фрање 
Звонко, Кнежић Стеве Радомир, Кобал Јакоба Стје-
пан, Коцијан Анте Антун, Коцијан-Милој ковић Ра-
домира Зорка, Кокић Јурај а Ружа, Колембус Марка 
Ивица, Колић Николе Иван, Коштан Блажа Мате, 
Козјак Стјепана Драгутин, Кожина Стјепана Владо, 
Крпић Мије Јаков, Крнић Анте Никица, Крупић 
Ибрахима Зијад, Кржичник Фрање Фрањо, Кучар 
Мате Станко, Кутњак Рудолфа Бисерко, Лабор Ни-
ке Јосо, Лопушић Јосипа Иван, Лук Јосипа Рино, 
Мајетић Николе Иван, Мај етеровић Дмитра Дане, 
Марасовић Јакоба Марко, Маринић Марка Јосип, 
Матошин Адама Шпиро, Микулић Ђуре Марко, Ми-
ладинов Жива Дејан, Милеуснић Јована Светислав, 
Миличевић Николе Јаков, Мистрић Јуре Иван, Мит-
ровић Станка Михајло, Млинац Звонка Цвица, Мом-
чиловић Милана Милош, Мрзљак Јурај а Фрањо, 
Мужевић Матије Стјепан, Новак Томе Драго, Новот-
ну Вацлава Здравко; 

Огњеновић Раде Милош, Орешковић Хинка Ни-
кица, Паић Томе Маријан, Пањевић Јове Раде, 
Pascuttini Natale Josip, Петањек Драгутина Бранко, 
Истек-Јурмановић Мије Мира, Плашћар Јосипа Јо-
сип, Поп Стеве Стево, Праљак Марка Мирко, Пре-
ложњак Јосипа Стјепан, Премец Ивана Ивица, Пре-
веидер-Несванулица Николе Душанка, Радић Слав-. 
ка Владо, Радманић-Шарикић Петра Марија. Ра јко-
вић-Јакшић Антуна Штефица, Растовић Саве Ду-
шан, Рашета Николе 1\Јилан, Ребровић Николе Стје-
пан, Рељановић-Беук Илије Катица, Репар Јосипа 
Станко, Рудан Николе Дмитар, Сабол Јосипа Драгу-
тин, Салопек Фрање Иван, Сантрић Ивана Мате, 
Секулић Јована Данило, Сичић Николе Мирко, Си-
монић Ивана Вјекослав, Скочић Томе Шпиро, Ско-
чић Шпире Урош, Сомек-Северин Јосипа Бернарда, 
Совуљ Боже Марин, Стипковић-Ловренчић Андрије 
Катарина, Стојковић Николе Петар, евалина Ивана 
Јосип, Сведрец Славко Иван, Свиличић Винка Виц-
ко, Св јет личић Фрање Ивица, Шаролић-Тичиновић 
Ивана Љубица, Шебек Марка Мирко, Шимић Стје-
пана Миховил, Шировић Јакова Иван, Шкаричић 
Јакова Јуре, Шоштар Фрање Златко, Шоурек Лади-
слава Стјепан, Штанфељ Станка Маријан, Шуњић 
Марка Павао, Теншек-Галовић Мане Бојка, Тичи-
новић Ивана Петар, Томић Винка Мато, Томљеновић 
Николе Звонко, Тврде Јозе Драган, Узелац-Брчин 
Јове Даринка, Ведерњак Ивана Стјепан, Велић Ива-
на Јосип, Видатић Блажа Бранко, ВидекИћ Вида 
Иван, Вилибић Ивана Милан, Виро Анте Иван, Вла-
шић Фабзана Мартин, Братанић Стјепана Стјепан, 
Вучић Мате Иван, Вучковић Николе Иван, Вуко-
вић-Ђурета- Драгутина Славица, Вукшић Николе 
Пајо, Вулетин-Михоковић Мије Даница, Зајец Јан-
ка Антун, Зекоња Антуна Иван, Живковић Манка 
Иве, Жупановић-Радић Ивана Јерка* Жворц Мате 
Фрањо: 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Абрамовић Петра Никола, Балентовић Томе Ан-
тун, Батрац Антуна Фрањо, Будак Александра Ма-
ријан, Галез Ловре Ва лент, Гашић Стјепана Мирко, 
Грабровец Јосипа Фрањб, Хаџиабдић Омера Енвер, 

Хеблин-Амулић Анте Доминка, Јазбец Виктора Ми-
рослав, Кочиш Павао Златко, Куљић Мате Миљен-
ко, Кузманић Ивана Марио, Лалић Јерослава Да-
мир, Лаушић Филипа Шпиро, Ловошевић Ивана 
Фрањо, Маравић Илије Раде, Миндољевић Ивана 
Јерко, Неф Фрање Јосип, Новак Фрање И&ан, Пе-
зељ Николе Аугустин, Почуча Николе Миле, Радо-
вић Пе! ра Чедо, Радусин Николе Никола, Рогић-
-Марковић Божа Бранка, Ротквић Стјепана Антун, 
Санчанин Милована Драго, Степанић Ладислава 
Иван, Шимунић Шиме Бранко, Тафра Мије Мате, 
Томић Симе Ђуро, Вукић Стјепана Маријан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелини-Велан Ћирила Марија, Батагељ-Ба-
рачић Винка Милка, Билић-Полдруговац Ивана Са-
бина, Бришки Винка Томислав, Цероња Марка Фра-
не, Циндрић Рока Иван, Ђукнић-Бутина Антуна Ан-
ђела, Ђуричић Стјепана Иван, Ергић-Тракуља Драге 
Анђелка, Фунтек Ивана Иван, Грубишић П а т к е 
Влатко, Грубит"-тћ-Магаш Ане Зденка, Хавличек Јо-
сипа Маријан, л.евчић Душана Радојка, Клемен Ва-
лента Антун, Крањц-Мушковић Карла Алина, Лон-
чаревић Звонка Иван, Малу е Мирка Маријан, Миха-
лић Антуна Златан, Микулић Стјепана Бојан, Мио-
ковић-Радовић Станка Милица, Опатић Јосипа Јо-
сип, Опсеница Дане Дане, Павлић Антона Мате, Пе-
ић Антуна Љерка, Пелко Јанка Златко, Пуж Анто-
на Томислав, Радосављевић Стеве Љубан, Рудеш 
Станислава Едуард, Смречки Мирка Иван, Стрика 
Милана Гојко, Су шин Виктора Стјепан, Сужњевић 
Ранка Владо, Шалец Јосипа Милан, Шего Јакова 
Јуре, Шепак Андрије Милан, Шпехар-Дробина Паве 
Марица, Штефан Владе Бисерка, Штефанко Јурај а 
Изпдор, Шурић Драге Иво, Урбанчић Рудолфа Емил, 
Врцељ Милована Милева, Вугринец Терезије Еме-
рик, Жигман Алојза Здравко; 

— за заслуги и постигнати успеси во'работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Антулов Томислава Миљенко, Цетина Душан 
Никола, Чалета Јосе Бранко, Дукић Вице Дарис. 
Ипша Стјепана Звонимир, Кларин Бене Божо, Коба.\ 
Стјепана Миливој, Младеновић Велимира Душа* 
Пленеа Мате Дане, Војта Алојза'Славко, Вукичевић 
Владе Филип. г' 

Бр. 46 
24 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

614. Правилник за квалитетот на млекото, 
производите од млеко, сирплата и чис-
тите култури — — — — — — — 1285 

Исправака на Уредбата за општите услови 
за давање потрошувачки кредити — 1303 

Одликувања — — — — ~ — — — — 1303 —— — ; 1..дГ,:у ... 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,ЛЅулевар војводе 
Мишима бр* 17. 


