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41. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИГОДНИ КОВА-

НИ ПАРИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за пригодни ковани пари, што го усвои Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 31 јануари 1985 година. 

П бр. 416 
31 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

Член 1 

Во Законот за пригодни ковани пари („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/80) во член 6 став 2 на крајот се брише 
точката и се додаваат зборовите: „и во странство". 

Став 3 се менува и гласи: 
„За изработка на пригодни ковани пари во странство 

одлучува Сојузниот извршен совет, на предлог од Народ-
ната банка на Југославија." 

Член 2 

Член 8 се менува и гласи: 
„Пригодните ковани пари изработени од злато и 

сребро се продаваат по цена поголема од нивната номи-
нална вредност. 

Пригодните ковани пари изработени од метали од 
кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, иско-
вани во специјална техника, се продаваат по цена поголе-
ма од нивната номинална вредност. 

Пригодните ковани пари изработени од метали од 
кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, иско-
вани во обична техника, се пуштаат во оптек по нивната 
номинална вредност. 

Одлука за продажба и одлука за пуштање на пригод-
ни ковани пари во оптек донесува Народната банка на Ју-
гославија." 

Член 3 

Во член 10 став 2 се брише. 

Член 4 

Во член 12 зборовите: „од чл. 2, 5, 8 и 10" се заменува-
ат со зборовите: „од чл. 2, 5 и 8.". 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

42. 

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на член 
286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 31 ја-
нуари 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА-
ТА ЕНЕРГИЈА, ШТЕДЕЊЕ И СОЛИДАРНСОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 

СЛУЧАЈ НА НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

1. Се прифаќа Општествениот договор за рационално 
користење на електричната енергија, штедење и солидар-
ност на републиките и автономните покраини во случај на 
недостиг на електрична енергија. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на 
Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен до-
говор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 195 
31 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовиќ, с. р. 
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43. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 
на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81), на предлог од Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за испитување и жигосување предмети од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/84), во 
точка 16 зборовите: „од 400 до 500 динари" се земенуваат 
со зборовите: „600 динари" а текстот до крајот се брише. 

2. Тарифата на надоместот за испитување и жигосува-
ње предмети од скапоцени метали се менува и гласи: 

„ Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВА-

ЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Тар. број 1 

1. За предмети од злато, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од злато, со 

маса помала од 
- за секој поединечен предмет од злато, со 

маса помала од 1 % и повеќе од 1 ѕ до 5 ѕ 
- за секој натамошен грам на секој поеди-

нечен предмет од злато, уште по 
2. Секој започнат грам маса на секој поеди-

нечен предмет од злато се смета како цел 
грам 

Динари 

2,30 

5 

1,50 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од платина се смета како 
цел грам". 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 10 
10 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

44. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ, НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА 
МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА 

РЕФЕРЕНТИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

надомест за покривање на трошоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-
рентни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/84), во точка 16 зборовите: „од 400 до 500 динари" 
се заменуваат со зборовите: „600. динари", а текстот до 
крајот се брише. 

2. Тарифата на надоместите за преглед на мерила се 
менува и гласи: 

„ТАРИФА НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕ-
РИЛА 

II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Динари 

0,80 

Тар. број 2 

1. За предмети од сребро, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од сребро, 

со маса помала од 15 е 
- за секој поединечен предмет од сребро , 

со маса од 15 % и повеќе од 15 % за секој 
грам маса 

2. Секој започнат грам на маса на секој пое-
динечен предмет од сребро се смета како 
цел грам 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

0,30 

Тар. број 3 

1. За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од платина, 

со маса помала од 5 % 
- за секој поединечен предмет од платина, 

со маса од 5 % и повеќе од 5 е за секој 
грам маса 

Динари 

1,5 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

А. М е р и л а з а д о л ж и н а 

Тар. број 1 
Дин/парч. 

1. Мерила за должина, со класа на точност 
(И) и (III) 
1) едноделни мерила од дрво и сличен ма-

теријал во облик на стап: 
а) до 2 т 12 
б) над 2 т 24 

2) едноделни мерила од метал во облик на 
стап (ленири, летви и сл.): 
а) до 2 т 25 
б) над 2 т 150 

3) сложеливи мерила на зглобови, од дрво 
и од сличен материјал 6 

4) сложливи мерила на зглобови, од метал 8 
5) мерила со мерна лента: 

а) до 3 т 5 
б ) н а д З т д о 1 0 т 50 
в) над 10 т до 50 т 280 
г) над 50 т 400 
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Дин/парч. 
6) мерила со мерна лента, со висулец: 

а) до 3 m 8 
б)над3m до10m 80 
в) над 10 m до 30 m 600 
г) над 30 m - 650 

7) мерила за дебелина (подвижни мерила) 
од дрво и од метал 14 

2. Уреди за мерење на должина: 
1) уреди за мерење на должина со премо-

тување (на жица и кабел, на текстилни 
ленти, на гајтани и тантели, на текстил-
ни ткаенини и трикотажа, на завоен ма-
теријал, на хартија, на покриена харти-
ја, на фолии, тапети, подни подлоги, 
жичено ткаење и др.) 300 

2) уреди за мерење должина на текстил со 
полагање 400 

3) мерила за широчина и надвишување на 
колосек 300 

3. Планпаралелни гранични мерила за 
должина: 
1) ако прегледот се врши со споредбен ме-

тод: 
а) до 25 mm 24 
б) над 25 mm до 100 mm 26 
в) над 100 mm до 500mm 60 
г) над 500 mm 80 

2) ако прегледот се врши со апсолутен ме-
тод: 
а)до25mm 150 
б) над 25 mm 200 

Тар. број 2 
Таксаметри 400 

Б . М е р и л а за п о в р ш и н а 

Тар. број 3 
1.Планиметри 200 
2. Справи за мерење на површина 460 

В. М е р и л а з а з а ф а т н и н а 

Тар. број 4 
Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 

1) мерила за сипливи материјали со 
трговска класа на точност 20 

2) рамки за дрва 25 
3) сандаци, рамки и други мерила за гра-
дежни материјали 100 

Тар. број 5 
Мерила за зафатнина на течности: 

1) лабораториски мерила за течности: 
а) мерни тиквички до 2000 ml 20 
б) мерни цилиндри 15 
в) пипета 10 

Број 4 - Страна 115 

Дин/парч. 
г) бирети 30 

2) медицински инјекциони шприцеви -
стаклени 9 

3) медицински инјекциони шприцеви за 
еднократна употреба - пластични 0,06 

4) угостителски садови (чаши, шишиња, бокали) 0,40 

5) буриња и каци, за секои започнати 100 
литри зафатнина по 20 

6) канти 25 
7) балони 25 
8) мерни садови 6 
9) млекомери 45 

10) справи со мерни садови, според вкупна-
та зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 25 
б) над 5 dm3 (литри) 40 

Тар. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
поделба или без поделба, што се испитуваат 
по сув или мокар пат: 

1) цистерни: 
а) до 5 m3 зафатнина, за секој 0,1 m3 по 20 
б) над 5 m3 зафатнина, за секој натамо-

шен започнат 1 m3 уште по 90 
2) резервоари: 

а) до 5 m3 зафатнина, за секој 0,1m3 по 20 
б) над 5 m3 до 50 m3 зафатнина за секој 

натомошен започнат 1 m3 уште по 90 
в) од 50 m3 зафатнина, за секои натамош-
ни започнати 50 m3 уште по 90 

3) танкови итанкери: 
а) до 50 m3 зафатнина, за секоја комора 2.800 
б) над 50 m3 зафатнина, за секоја комо-

ра и секои натамошни започнати 50 
m3 уште по 100 

Тар. број 7 
Водомери: 

а) до 10 m3/ћ 30 
б) над 10 m3/ћ до 50 m3/ћ 90 
в) над 50 m3/ћ до 100 m3/ћ 140 
г) над 100 m3/ћ до 200 m3/ћ 200 
д) над 200 m3/ћ до 500 m3/ћ 500 
ѓ) над 500 m3/ћ за секои натамошни за-

почнати 500 m3/ћ уште по 250 

Тар. број 8 

Проточни мерила за течни горива, мазива и 
други течности: 

1) справи за мерење на течни горива и 
проточни мерила за течни горива и ма-
зива и други течности: 
а) до 501/min 300 
б) над 501/min до 2001/min 400 
в) над 2001/min до 5001/min 700 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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г) над 5001/min до 1.0001/min 
д) над 1.0001/min до 2.0001/min 
ѓ) над 2.000 1/min за секој натамошни 
започнати 1.0001/min уште по 

2) справи за мерење на мешаница на теч-
ни горива, по справа 

3) Справи за мерење на течен гас 

Тар. број 9. 

М' ^ала за зафатнина на гасови: 
Ч гасомери со течност: 

а) до 15 m3/ћ 
б) над 15 m3/ћ до 250 m3 /ћ 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m3/ћ 
б) над 16 m3/ћ до 250 m3/ћ 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3/ћ 

4) гасомери со турбина 
а) до 4.000 
б) над 4.000 m3/ћ до 7.000 m3 /ћ 

Г . М е р и л а з а м а с а 

Тар. број 10 

Тегови: 
1) Класа на точност М2: 

а) до 200 g 
б) над 200 g 

2) класа на точност М1 
3) класа на точност F1 и F2 
4) контролни тегови (класа на точност 

М1) што на преглед ги поднесува про-
изводителите и лицата што поправаат 
и преправаат мерила 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

Тар. број 11 

1. Баги со неавтоматско функционирање со 
класа на точност (I) и (II): 
1) прецизни ваги 
2) аналитички ваги 

2. Баги со неавтоматско функционирање со 
класа на точност (III) и (ПП) 

1. ваги со постојана положба на рамно-
тежата: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5.000 kg 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни за-
почнати 10.000 kg уште по 

2) ваги со променлива положба на рамно-
тежата: 

Дин/парч. 
800 

1.400 

200 

600 
1.500 

280 
400 

60 
280 

400 

600 
750 

7 
15 
30 
40 

30 
1.400 

200 
300 

100 
120 
300 

1.500 
3.000 

. 600 

Дин/парч. 

а) до 20 kg 120 
б) над 20 kg до 500 kg 360 
в) над 500 kg до 5.000 kg 900 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 4.500 
Д) над 20.000 kg до 50.000 kg 9.000 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни 

започнати 10.000 kg уште по 1.800 
3) електромеханички вага со мерни пре-

творувачи: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 кkg 
в) над 500 kg до 5.000 kg 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 
ѓ) над 50.000 kg, за секои натамошни по-
чнати 10.000 kg уште по 

4) Мерна направа на вага 
5) контролни ваги што на преглед ги под-

несуваат производителите и лицата 
што поправаат и преправаат мерила 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

3. Баги со автоматско и полу автоматско 
функционирање: 
1) за преглед на вага за мерење на еднакви 

количества, вага и машини за пакува-
ње, ваги за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
га за мерење на кабасти, зрнести, праш-
касти, течни и други материјали, а со 
кои се мери само еден вид на матери-
јал: 
а) до50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

2) за преглед на вага за мерење на еднакви 
количества, вага и машини за пакува-
ње, вага за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
ти за мерење на кабасти, зрнести, праш-

касти, течни и други материјали, а со 
кои се мерат повеќе видови материјали: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg до 500 kg 
в) над 500 kg 

3) ваги на транспортна лента 

350 
800 

1500 
7.500 

15.000 

2.500 
500 

600 
3.000 

600 
1.000 
3.000 

1.200 
3.000 
6.000 
3.000 

Тар. број 12 
1. Справи за мерење на зафатнинска (хекто-

литарска) маса на жито: 
а) од 1/4 с1т3 (литри) 140 
б) од 1 (1т3 (литри) 170 

2. Справи за мерење на влажноста на жито 500 

Д . М е р и л а н а з а ф а т н и н с к а м а с а 

Тар. број 13 
1. Ареометри (сахариметри, широмери, лак-

тодензиметри и уриномери) 60 
2. Алкохолметри 60 
3. Ебулиоскопи 300 
4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење 12 
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Дин/парч. 
Ѓ. М е р и л а за п р и т и с о к ( н а п о н ) 

Тар. број 14 
Манометри, вакуумметри и мановакууммет-
ри, со еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 2,0 и 1,6 (погонски) 60 

2) манометри за мерење на крвен прити-
сок: 
а) механички 60 
б) електронски 90 

3) манометри за мерење на притисок во 
пневматици (рачни и стационарни) 80 

4) мановакуумметри со класа на точност 
2,0 и 1,6 (погонски) 80 

5) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 1 и 0,6 (прецизни) 120 

6) мановакуумметри со класа на точност 1 
и 0,6 (прецизни) 260 

7) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 0,3, 0;2 и 0,1 (лабораториски) 35 

8) мановакуумметри со класа на точност 
0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски) 400 

Е. М е р и л а на е н е р г и ј а и на к о л и ч е с т в о 
н а т о ггл и н а 

Тар. број 15 
1. Индукциони броила за активна електрич-

на енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за 
реактивна енергија со класа на точност 3; 
1) монофазно броило со еднотарифен бројник 34 
2) монофазно броило со тарифни или до-

датни направи 40 
3) трофазно броило со два, односно три 

системи за задвижување и со еднотари-
фен бројник 75 

4) трофазно броило со два, односно три 
системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 110 

2. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два, односно три 

системи за задвижување со еднотари-
фен бројник 

2) трофазно броило со два, односно три 
системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 

3. Статички (електронски) броила за активна 
електрична енергија со класа на точност 
0,2Ѕ (0,2) и 0,5Ѕ (0,5) и статички броила за 
реактивна електрична енергија -
1) монофазно броило со еднотарифен 

бројник 
' 2) монофазно броило со тарифни или до-

датни направи 
3) трофазно броило со еднотарифен број-

ник 
4) трофазно броило со тарифни и додатни 

направи 
за преглед на статични (електронски) 
броила што се наменети за мерење на 
електрична енергија во обете насоки, 
надоместот од определбата под 3 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 

4. Мерила за количество на топлина (калори-
метри) 

Дин/парч. 

600 

750 

600 

800 

1.000 
1.100 

1.000 

Ж . М е р и л а на м о ќ н о с т 

Тар. број 16 
Ватметри: 
1) ватметри со класа на точност 0,5, 0,2, 01 

и 0,05 за еден мерен опсег 1.000 
2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 

и 1 за еден мерен опсег 130 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото се испитува целосно, надоместот 
од овој тарифен број се зголемува за 
уште 100% односно за секој натамошен 
опсег за кој мерилото се испитува де-
лумно, надоместот од овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

3. М е р и л а на ј а ч и н а т а 
на е л е к т р и ч н а с т р у ј а 

Тар. број 17 
1. Струјни мерни трансформатори: 

1) струјни мерни трансформатори до Ѕ1 
3,6 за основен опсег: 
а) до 1 ООО А номинална струја 70 
б) над 1000 А до 5 ООО А 110 
в) над 5 ООО А до 10 ООО А 150 

за секој натамошен опсег или друго 
јадро, надоместот од одредбата под 
1 на овој тарифен број се зголемува 
за уште - 28 

2) струјни мерни трансформатори над Ѕ1 
3,6 според напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор од редот на 

напон Ѕ1 38 140 
б) струен трансформатор од редот на 

напон Ѕ1 72,5 и Ѕ1 123 550 
в) струен трансформатор Ѕ1 245 1.600 
г) струен трансформатор Ѕ1420 2.000 

за секој натамошен опсег или друго 
јадро надоместот од одредбата под 2 
на овој тарифен број се зголемува за 
уште 10% 

2. Амперметри: 
1) амперметри со класа на точност 0,5, 02, 

0,1 д 0,05 за еден мерен опсег 1.000 
2) амперметри со класа на точност 5, 2,5, 

1,5 и 1 за еден мерен опсег 130 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото се испитува целосно, надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

И . М е р и л а на е л е к т р и ч е н 
н а п о н 

Тар. број 18 
1. Напонски мерни трансформатори: 

1) напонски мерни трансформатори спо-
ред напонот: 
а) трансформатор -Ѕ1 38 80 
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Дин/парч. 
б) трансформатор Ѕ1 123. 750 
в) трансформатор Ѕ1245 800 
г) трансформатор Ѕ1420 1.500 

за секој натамошен опсег или друго 
намотување, надоместот од одредба-
та под 1 на овој тарифен број се зго-
лемува за уште 10% 

2) капацитивни напонски трансформато-
ри: 
за капацитивни напонски трансформа-
тори надоместот изнесува 50% повеќе 
од износите предвидени во одредбата 
под 1 од овој тарифен број, а според ис-
тиот ред на напонот 

2. Волтметри: 
1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 

0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 1.000 
2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 

1,5 и 1 за еден мерен опсег 130 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото се испитува целосно надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

Ј . М е р и л а з а е л е к т р и ч н а о т п о р н о с т 

Тар. број 19 

1. Омметри: 
1) омметри со класа на точност 0,5,0,2, 0,1 

и 0,05 за еден мерен опсег 
2) омметри со класа на точност 5,2,5,1,5 и 

1 за еден мерен опсег 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото се испитува целосно, надоместот 
од одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 100% односно 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото се испитува делумно, надоместот 
од одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

2. Мерила за отпорност на заземјување 
3. Мерила за отпорност на клучка 

К . М е р и л а на в р е м е 

Тар. број 20 . 

1. Вклопни часовници, со вклопник за макси-
мум и без вклопник за максимум 

2. Механички и електромеханички секундо-
мери 

3. Електронски секундомери со сметач на 
грешка и без сметач на грешка 

4. Механички часовници за паркирање на 
возила 

300 
300 

5. Електронски часовници за збирно парки-
рање на возила на паркиралишта и во га-
ражи 

6. Вибрографи 

Л . М е р и л а на б р з и н а 

Дин/парч. 

300 
600 

110 

90 

600 

60 

Тар. број 21 

1. Хронотахографи 
2. Мерила за контрола на брзината на вози-

ла во движење (Доплерови радари и сл.): 
1) ако прегледот се врши по споредбен ме-

тод 
2) ако прегледот се врши по апсолутен ме-

тод 

М. М е р и л а на т е м п е р а т у р а 

Тар. број 22 

Термометри: 
1) медицински термометри за мерење на 

телесната температура (хумани и вете-
ринарски) 

2) термометри за инкубатори 

II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО 
ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

Тар. број 23 

1.000 

130 

300 

1.500 

4.000 

6 
18 

Динари 
1. За дотерување на контролни тегови (со 

класа на точност М1) што ги употребуваат 
производителите и лицата што поправаат 
и преправаат ваги и тегови, за секој тег 9 

2. За дотерување на аналитички тегови (кла-
са на точност Р1 и Р2) за секој тег 12 

3. За контролни тегови (со класа на точност 
М1) на единицата на контролата на мери, 
што ги користат производителите и лица-
та што поправаат или преправаат мерила, 
а што се должни да и обезбедат на едини-
цата на контролата на мери опрема за 
вршење на прегледи, надоместот се напла-
тува по килограм и по започнат ден 0,30 

4. За користење на специјално возило за пре-
глед на вага на единицата за контрола на 
мери, надоместот се наплатува по ден 8.000 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи 
на мерила .со возило на единицата на кон-
тролата на мери, надоместот се наплатува 
по еден километар 50 

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 9 
10 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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45. 
Врз основа на член 44 став 1 и 3 од Законот за обезбе-

дување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76, 
22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА 
ГАРАНЦИИ, СУПЕРГ АР АНЏИЈА И ОВЛАСТУВАЊЕ 

ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците за гаранции, суперга-

ранција и овластувања за давање гаранција („Службен 
1ист на СФРЈ", бр. 6/76 и 33/78) во член 1 став 5 се менува 
и гласи: 

„Во Образецот Г-1и се внесуваат податоци според од-
редбите на став 2 точ. 1 до 4 на овој член и според називот 
на колоната во тој образец, со тоа што како ден на из-
вршен извоз се внесува денот кога е извршено извозно ца-
ринење, а како ден до кој девизите мораат да се внесат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се 
внесува денот што е определен со договорот за извоз на 
стоки и услуги а најдоцна во „рок од 90 дена од денот на из-
возното царинење." 

Член 2 
Образецот Г-1и, кој е отпечатен кон Правилникот за 

дополненија на Правилникот за обрасците за гаранции, 
супергаранција и овластување за давање гаранција и пре-
тставува негов составен дел, се менува и гласи: 

Образец Г-1и 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-197/2 
15 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за финан-
сии, 

Владо Клемеичич, с. р. 

46. 
Врз основа на член 221 став 1 точка 3 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80) во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, 
ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 
ВОЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРА-
АТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА И 

ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и ос-

ното оптоварување на возилата и за основните услови кои 
мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата 
во сообраќај на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/82) во член 105 зборовите: 

„1977 година" се заменуваат со зборовите: „1971 го-
дина". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6591 
28 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за сообраќај 

и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 
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47. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78), во согласност со Сојузниот секретаријат за па-
зар и општи стопански работи и Сојузниот комитет за 
земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
А УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИС-
ПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ НАМИРНИЦИ ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 
Диеталните намирници што се пуштаат во промет во 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија мо-
раат во поглед на исправноста да им одговараат на усло-
вите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Под диетални намирници во смисла на овој правил-

ник се подразбираат намирниците наменети за исхрана на 
лица кај кои е изменет или растроен нормалниот процес 
на асимилацијата или метаболизмот или за исхрана на ли-
ца кај кои е потребно да се постигне определено дејство со 
контролирана употреба на намирници а кои поради посе-
бен состав или изменети физички, хемиски, биолошки или 
други својства во процесот на производството битно се 
разликуваат од другите намирници од ист вид. 

Член 3 
Како диетални намирници, во смисла на член 1 од 

овој правилник, се метаат, и тоа: 
1) намирници наменети за исхрана на деца до 12 ме-

сеци (доенчиња) и деца од 12 месеци до 3 години возраст 
(мали деца); 4 

2) намирници со намалена или зголемена енергетска 
вредност; 

3) намирници со урамнотежена содржина на белтачи-
ни; 

4) намирници со намалена содржина на јаглени хид-
рати; 

5) намирници наменети за лица заболени од шеќерна 
болест; 

6) намирници со намалена содржина на глутен (лепи-
ло); 

7) диетални намирници наменети за постари лица; 
8) намирници збогатени со витамини, минерални ма-

терии и со други материи од биолошка вредност; 
9) намирници со намалена или ограничела содржина 

на натриум; 
10) замена за шеќер (сахароза); 
11) замена за кујнска сол; 
12) вештачки средства за засладување; 
13) други диетални намирници во смисла на член 2 

од овој правилник. 

Член 4 
Ако за одделни диетални намирници наменети за ис-

храна на доенчиња и мали деца (во натамошниот текст: 
детска храна) со овој правилник не е пропишано поинаку, 
забрането е вештачко бојосување, конзервирање со хемис-
ки средства, со јонизирачко или со ултравиолетно зраче-
ње, засладување со вештачки средства, како и додавање 
стабилизатори, антиоксиданси, ароми, емулгатори, био-
лошки активни супстанции и други хемиски средства. 

Во производството на диетални намирници што не се 
за исхрана можат да се употребуваат дозволени адитиви 
на начин пропишано со поблиските прописи за здравстве-

ната исправност и кавлитетот за истовидни недиетални 
намирници. 

Член 5 
Бојата, вкусот и мирисот на диеталните намирници 

мораат да бидат својствени на суровините од кои се про-
изведуваат. 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, су-
ровините, додатоците (адитиви), витамините и минирал-
ните соли, што се употребуваат во производството на дие-
тални намирници, мораат во поглед на здравствената ис-
правност и составот да ги исполнуваат условите што с^ 
пропишани со поблиските прописи за здравствената ис-
правност на одделни животни намирници односно услови-
те пропишани со Југословенската фармакопеја и во други-
те важечки прописи и стандарди. 

Член 6 
Диеталните намирници не смеат да содржат остато-

ци од антибиотици, хормони, органски растворувачи, како 
ниту микотоксини ниту нивни разложителни производи 
во количества што со пропишаните или признатите мето-
ди можат да се докажат. 

Храната за доенчиња од над 12 недели и за деца до 
три години возраст (детска храна), не смее да содржи три-
ични инхибитори (од маслодајни култури и легуминози), а 
содржината на нитрати не смее да биде поголема од 100 
т ѕ (изразено како нитратен јон) сметано на еден килограм 
готов оброк подготвен за употреба, освен храната за деца 
над 6 месеци произведена од овошје која смее да содржи 
најмногу до 250 нитрат (изразено како нитратен јон) 
сметано на еден килограм готов оброк подготвен за упот-
реба. 

Содржината на нитратот во храната за доенчиња над 
12 недели и за деца до три години не смее да биде поголе-
ма од 0,2 т ѕ (изразено како нитратен јон) сметано на еден 
килограм сува материја (определена со методот на суше-
ње на температура од 1050С) на готов оброк подготвен за 
употреба, освен храната за деца над шест месеци произве-
дена од овошје што смее да содржи најмногу до 2 тѕнит-
рит (изразено како нитритен јон) сметано на еден килог-
рам сува материја (определена со методот на сушење на 
температура од 1050С) на готов оброк подготвен за упот-
реба. 

Член 7 
Диеталните намирници можат да се пуштаат во про-

мет само во оригинално пакување на производителот. На 
секое пакување мора да биде отпечатена ознаката: „Диета-
лен производ". 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, врз 
обвивката на диеталната намирница, врз садот во кој се 
наоѓа намирницата, врз декларацијата за пакувањето на 
намирницата, во листата на јадењата или на друго погод-
но место, мораат да се наоѓаат следните податоци: 

1) назив и намена на производот; 
2) фћрма односно назив и седиште на производите-

лот; 
3) датум до кој производот може да се употребуа и 

контролен број на производителот врз основа на кој се 
идентификува производот; 

4) нето-количество (тежина, зафатнина) на произво-
дот; 

5) вид односно потекло на состојките кои на произво-
дот му даваат диетални својства; 

6) хемиски состав на производот во 100 
7) енергетска вредност на 100 % производ; 
8) број на оброци и количество на одделните оброци; 
9) вид и количество на употребените додатоци; 
10) упатство за начинот на употребата и за начинот 

на чувањето на производот. 
Дозволено е отстапување од означените нето-коли-

чества на одделни оригинални пакувања во границите 
пропишани за сродни недиетални намирници (чоколадо, 
кекс, бонбони, млеко во прав и сл.). 
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Член 8 
Диеталните намирници наменети за исхрана на доен-

чиња и мали деца мораат да содржат енергетски, градив-
ни и заштитни материи во определено количество и во оп-
ределен однос спрема физиолошките потреби на доенчи-
њата односно малите деца. Тие намирници мораат да би-
дат произведени така што да овозможуваат задоволите-
лен степен на сварливост и физиолошко искористување во 
организмот. 

Член 9 
Детската храна може да се произведува: 
1) од млеко, од производи од млеко, од одделни сос-

тојки на млеко; 
2) од белтачини од растително потекло; 
3) од жита, од производи од жита и од соја; 
4) од месо, риби и јајца, од белтачини и од производи 

богати со белтачини; 
5) од масло, од хидрирани масла и маснотии од рас-

тително и животинско потекло; 
6) од овошје, зеленчук и од нивни преработки; 
7) од мед, шеќер и други природни средства за зага -

дување, како и од какао во зрно и производи од какао во 
зрно; 

8) од две или повеќе суровини од точ. 1 до 7 на овој 
став. 

Детската храна може да се произведува во течна, ка-
шест, исушена (дехидрирана, лиофилизирана и сл.) и во 
печена форма. 

На детската храна можат да и се додаваат витамини, 
минерални материи и аминокиселини, како и определени 
додатоци во количествата пропишани во Листата на 
дозволените додатоци за детска храна што е приложена 
кон овој правилник. 

Член 10 
Храната за доенчиња во течна форма не смее да 

содржи покрупни, нерастворливи честици (грутчиња, зрн-
ца и сл.) и мора да биде произведена така што да може 
брзо и лесно да се подготви и без тешкотија да минува низ 
отворот на цицалката. 

Детската храна произведена од претходно варени и 
исушени, или на друг погоден начин подготвени жита 
(пченка, пченица, јачмен, зоб, ориз и др.) и производи од 
жита, не смее да содржи остатоци од средствата за лупење 
и полирање. 

Количеството, во солна киселина на нерастворливи 
минерални материи не смее да преминува 0,1% 

Во печените производи, количеството, во вода на рас-
творливи јаглени хидрати настанати со разлагање на 
скробот во процесот на печењето или со ензиматско раз-
лагање, не смее да биде пониско од 12%. 

Содржината на водата не смее да биде поголема од: 
1) 5% во кекс и сродни производи; 
2) 6% во млеко во прав; 
3) 7% во храна со зеленчук која брзо се подготвува 

или во други дехидрирани производи. 

Член И 
Храната за доенчиња што се пушта во промет заради 

замена на мајчиното млеко во исхраната на доенчињата 
не смее да содржи во 1 kg готов оброк повеќе од: 

1) 0,08 р р т арсен; 
2) 0,02 ррт кадмиум; 

- 3) 0,08 р р т олово; 
4) 0,005 ррт жива; 
5) 1 ррт манган; 
6) 1,5 ррт бакар; 
7) 7 ррт цинк. 

Детската храна произведена од зеленчук, овошје, ме-
со, жита и од производи од жита не смее да содржи во 1 kg 
готов оброк повеќе од: 

1) 0,08 ррш арсен; 
2) 0,02 ррш кадмиум; 
3) 0,08 р р т олово; 
4) 0,005 р р т жива; 
5) 6 р р т манган; 
6) 2,5 р р т бакар; 
7) 8 ррт цинк. 

Член 12 
Диеталните намирници наменети за исхрана на доен-

чиња и мали деца во поглед на микробиолошката исправ-
ност, како оригинални фабрички производи, мораат да им 
одговараат на следните услови: 

а) дехидрираната детска храна што се подготвува со 
варење пред употреба, не смее да содржи: 

1) бактерии од Salmonella вид во 50 g (ml); 
2) коагулоза на позитивна стафилокока во 0,1 g (ml); 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,01 g (ml); 
4) бактерии од Proteus вид во 0,01 g (ml); 
5) Escherichia coli во 0,1 g (ml); 

колиформни бактерии во 0,01 g (ml); 
7) бета хемолитични стрептококи во 0,1 g (ml); 
8) вкупно повеќе од 50.000 микроорганизми во 1 g 

(ml); 
9) 'ртливи спори на мувла 200 во 1 g (ml); 
б) дехидрираната детска храна што не се вари пред 

употреба, не смее да содржи: 
1) бактерии од Salmonella вид во 50 g; 
2) коагулаза на позитивна стафилокока во 0,1 g; 
3) сулфиторедукувачки клостридии во 0,1 g; 
4) бактерии на Proteus вид во 0,1 g; 
5) бета хемолитички стрептококи во 0,1 g; 
6) колиформни бактерии во 0,1 g; 
7) вкупно повеќе од 30.000 микроорганизми во 1 g; 
8) 'ртливи спори на мувла во 100 во 1 g; 
в) млекото во прав што се пушта во промет како дет-

ска храна или се користи за изработка на детска храна, по-
крај условите од одредбата под б) на овој член, не смее да 
содржи во директниот микроскопски препарат повеќе од 
10,000.000 микроорганизми во 1 ml рестируирано млеко; 

г) готовата детска храна во течна или кашеста форма 
во херметички затворени садови мора по инкубацијата во 
траење од 7 дена на температура од 370С да ги задржи не-
променети физичките, хемиските и органолептичките свој-
ства, а во l'g (ml) не смее да содржи повеќе од 100 микро-
организми. 

Член 13 
Диеталните намирници наменети за исхрана на доен-

чиња и мали деца што се подготвени од млеко или во кои 
млекото е основна состојка, или се изработени од жита и 
производи од жита со додаток на овошје, зеленчук или ме-
со, можат да се пуштаат во промет само ако остатоците 
од пестицидите во тие намирници, сметано на оброк во 
кој им се даваат на децата, не ги преминуваат следните ко-
личества пресметани во mg/kg. 

1) Алдрин 0,001 
2) DDT во метаболити 0,003 
3) Диелдрин 0,001 
4) Форат 0,001 
5) НСН (алфа + бета) 0,002 
6) Хептахлор + Хептахлор'епоксид 0,001 
7) Линдан 0,002 

Други пестициди можат да бидат содржани најмногу 
во количество што е десет пати помало од најниското ко-
личество што е за најслична намирница определена со 
прописот за максималното дозирање на количествата на 
пестициди во животните намирници. 
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Член 14 
Храната за доенчиња што се пушта во промет заради 

замена на мајчиното млеко во исхраната на доенчињата 
мора да ги содржи најмалку следните количества витами-
ни и минерални материи: 

а) витамини: 

Член 17 
Како диетални намирници со намалена енергетска 

вредност можат да се пуштаат во промет намирниците чи-
ја енергетска вредност е намалена за најмалку 30% во од-
нос на истовидни намирници со нормален состав. Таквите 
намирници мораат до содржат ист однос на витамини и 
минерални материи како и истовидни намирници со нор-
мален состав. 

б) минерални материи во форма погодна за добра ре-
сорпција 

1) калциум 
2) фосфор 
3) натриум 
4) калиум 
5) хлор 
6) магнезиум 
7) железо 

во 100 кЈ 

12 mg 
6 mg 

од 5 до 15 mg 
од 20 до 50 mg 
од 14 mg до 35 mg 
1,4 mg 
0,04 mg 

во 100 kcal. 

50 mg 
25 mg 
од 20 до 60 mg 
од 80 до 200 mg 
од 55 до 150 mg 
6 mg 
0,15 mg 

Производите што содржат повеќе од 0,25 mg железо 
на 100 кЈ можат да бидат означени како производи збога-
тени со железо. 

Тежинскиот однос на калциумот спрема фосфорот не 
смее да биде помал од 1,2 : 1 ниту поголем од 2,0 : 1. 

Член 15 
Храната за доенчиња што се пушта во промет заради 

замена на мајчиното млеко во исхраната на доенчињата 
мора да содржи, сметано на 100 кЈ, најмалку 0,43 g белта-
чини (1,8 g/100 kcal) што според хранливата вредност им 
одговараат на 85% од биолошката вредност на казеинот. 

Храната за доенчиња од став 1 на овој член мора да 
има најмалку 70 mg линолна киселина во форма на глице-
риди сметано на 100 кЈ (300 mg/100 kcal) и најмалку 15% 
енергиија што произлегуваат од масти сметано на цело-
купната енергетска вредност. 

Аминокиселините што се додадени во храната за до-
енчиња мораат да бидат исклучиво во природна L форма 
освен метионинот кој може да биде во DL форма. 

Член 16 
Ако храната од чл. 14 и 15 на овој правилник не ја 

содржи некоја од пропишаните материи, или не ја содржи 
во определеното количество, во декларацијата на ориги-
налното пакување, на истакнато место, мора да стои пред-
упредување дека односниот производ не може да се корис-
ти како единствен извор на хранливи материи и дека ис-
храната за доенчиња мора да се дополнува со состојки кои 
недостасуваат во производот. 

Член 18 
Како диетални намирници со намалена содржина на 

јаглени хидрати можат да се пуштаат во промет намирни-
ците што содржат 70% асимилирачки јаглени хидрати (без 
целулоза) во однос на истовидни намирници со нормален 
состав. 

На намирниците од став 1 ца овој член можат да им 
се додаваат фруктоза, манитол, сорбитол, сахарин, аспар-
там и цикламат во количествата вообичаени во производ-
ствената практика. 

Член 19 
Диеталните намирници наменети за исхрана на лица 

заболени од шеќерна болест, во поглед на содржината на 
маснотиите, јаглените хидрати и вкупната енергетска 
вредност, мораат да им одговараат на следните услови: 

1) тежинскиот однос на глукоза, дисахариди и други 
брзо ресорбувачки шеќери не смее да биде поголем од 8 g 
на 100 g готов оброк; 

2) намирниците произведени од жита (леб, печиво, 
тестенини, слатки, кекс и др.) мораат да имаат за 30% по-
малку сварливи јаглени хидрати (без целулоза) од исто-
видните намирници со нормален состав; 

' 3) процентот на калориите добиени од масти не смее 
да биде поголем од 35% од целокупната калорична вред-
ност на готовиот производ, освен кај кондиторските про-
изводи (вафли, чајно печиво, чоколадо), кај кој тој,процент 
не смее да биде поголем од 50%; 

4) количеството на додатна фруктоза, манитол и сор-
битол, не смее да влијае врз зголемување на енергетската 
вредност во однос на истовидните намирници со норма-
лен состав. 

Во производството на намирниците од став 1 на овој 
член, може да се користи сахарин, цикламат и аспартам. 

Како намирници со нормален состав се сметаат и 
оние намирници чиишто состав е пропишан со поблиски-
те прописи за квалитетрт на животните намирници. 

Член 20 
Под називот „замена за шеќер (сахароза)" можат да 

се пуштаат во промет и да се употребуваат во производ-
ството на диетални намирници, поединечно или во смеса 
со дозволените вештачки средства за засладување, следни-
те производи: 

1) фруктоза (А-Асгоѕе, Laevulose, D-Fructosa); 
2) манитол (D-Manit, Manitte); 
3) сорбитол (D-Sorbit, Sorbol, D-Glucitol, D-Sorbite). 

Член 21 
Декларацијата на диеталните намирници наменети 

за исхрана на лица заболени од шеќерна болест и деклара-
цијата на диеталните намирници со намалено количество 
на јаглени хидрати, покрај податоците од член 7 на овој 
правилник, мораат да содржат и податоци за видот и ко-
личеството на употребните средства за загадување како 
замена за шеќер, и исхраната на заболените лица што ги 
користат тие намирници мора да биде под контрола на ле-
кар. 

Во упатството за употреба на намирниците произве-
дени со замени за шеќер, мора да се наведе кое количество 
на односната намирница смее да се употребува така што 
количеството на конзумираниот манитол да не биде пого-
лемо од 12 g, а количеството на фруктоза и сорбитол од 60 
g, поединечно или заедно, во повеќе оброци дневно. 
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Член 22 
Дневното количество на конзумиран сахарин (изразе-

но како натрумова сол) не смее да биде поголемо од 180 
шѕ цикламат, 700 (изразено како цикламинска кисели-
на), а на аспартам - 2800 сметано на 70 к^ телесна 
тежина за лицата кои конзумираат намирница произведе-
на со сахарин, односно со цикламат или со аспартам. 

По исклучок од став 1 на овој член, дневното количе-
ство на сахарин што го конзумираат лицата заболени од 
шеќерна болест не смее да биде поголемо од 1000 ш^. 

Во упатството за употреба на намирниците произве-
дени со сахарин, односно со цикламат или со аспартам 
мора да се наведе количеството на намирницата што смее 
да се конзумира под условите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 23 
Како диетални намирници со намалена содржина на 

натриум можат да се пуштаат во промет намирниците 
што во состојба за јадење не содржат повеќе од 5,3 мили-
мола (120 т е натриум) пресметано на 100 % намирница., 

Како диетални намирници со ограничена содржина 
на натриум можат да се пуштаат во промет намирниците 
кои во состојба за јадење не содржат повеќе од 1,7 мили-
мола (40 т е натриум) на 100 е намирница. 

Член 24 
Под називот „замена за кујнска сол" можат да се 

пуштаат во промет диеталните намирници добиени од ма-
териите наведени во Листата на дозволените замени за 
кујнска сол. 

Материите наведени во Листата од став 1 на овој 
член можат да се користат поединечно или во смеса, а во 
поглед на чистотијата мора да им одговарат на условите 
пропишани во член 5 на овој правилник. 

Член 25 
Количеството на натриум во замените за кујнска сол 

не смее да биде поголемо од 5,3 милимола (120 т^) во 
100 % замена за кујнска сол. 

Како средство против згрутчување во замената за 
кујнска сол може да се додава силициумдиоксид или кал-
циумсиликат во количеството до најмногу 1% поединечно 
или во комбинација, сметано на вкупното количество на 
замената за сол. 

Како носач во замената за кујнска сол можат да се 
употребат шеќер или брашно. 

На замената за кујнска сол може да и се додава јод во 
форма на калиумјодид во количеството пропишано за 
кујнска сол. 

Член 26 
Покрај податоците од член 7 на овој правилник дек-

ларацијата на диеталните намирници со намалена или ог-
раничена содржина на натриум мора да содржи и податок 
за содржината на натриум во милиграми на 100 е намир-
ница, а декларацијата на намирниците произведени со за-. 
мена за кујнска сол, мора да содржи и податок за видот и 
количеството на материјата што е користена како замена 
за кујнска сол, изразено во милиграми катјони на 100 % на-
мирница. 

Член 27 
Како диетални намирници наменети за исхрана на 

лица со цревни растројства што се предизвикани со лепи-
ло (глутен), можат да се пуштаат во промет намирниците 
произведени од жита или смеси на жита што не содржат 
лепило или лепилото од нив се отстранува со тоа што 
содржината на глутен не смее да биде поголема од 0,3 ѕ на 
100 е готов производ. 

Член 28 
Диеталните намирници за постари лица мораат да 

имаат определени количества и во определен Однос хран-

ливи, заштитни и градивни материи, подготвени така што 
да овозможуваат оптимален степен на физиолошка иско-
ристеност во организмот, и тоа: 

1) најмалку 2,4 % белтачини, што одговараат најмалку 
85% од биолошката вредност на казеинот, сметано на 
енергетската вредност од 100 кЈ (10 % белтачини на 100 
кса1); 

2) како извор на масни материи да содржат масло од 
растително потекло; 

3) во вкупната енергетска вредност на готова намир-
ница уделот од масните материи да не е поголем од 20%; 

4) витамини и минерални материи во најпогодна 
форма за оптимална ресорпција, и тоа: 

а) витамини 

во 100 кЈ во 100 кса1 

- витамин А 
(какоретинол 150 i.j. 650 i.j. 
или 45 ug 200 ug 

- витамин D 14 i.j. 60 i.j. 
- витамин Е 0,12 i.j. 0,5 i.j. 
- витамин Bi 50 ug 220 ug 
- витамин В2 r- 60 ug 250 ug 
- витамин Ве 8 ug 35 ug 
- витамин В12 0,25ug 1 ug 
- никотинамид : 50 ug 220 ug 
- калциум-пантотенат 70 ug 300 ug 
- витамин С 3 mg 12 mg 

б) минерални материи: 

во 100 кЈ во 100 kcal 

-калциум 40 mg 170 mg 
-фосфор 30 mg 130 mg 
-железо 0,4 mg 1,6мг 
-манган 12 ug 50 ug 
- јод 2,4 ug 10 ug 

Содржината на натриум хлорид во готова намирни-
ца не смее да биде поголема од 1,2 % на еден килограм го-
тов оброк. 

Член 29 
Диеталните намирници произведени во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник можат да се става-
ат во промет ако се произведени во согласност со пропи-
сите за здравствената исправност на животните намирни-
ци што биле во сила пред влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите во поглед на 
здравствената исправност на диеталните намирници што 
можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/80). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

08 бр. 788 
15 октомври 1984 година 

Белград \ 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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Прилог 2 

Л И С Т А 

НА ДОЗВОЛЕНИТЕ ЗАМЕНИ ЗА КУЈНСКА СОЛ 

Назив на замената Дозволен состав на смеса на замени за кујнска сол 

а. калиумсулфат; калиум, калциум или амониумадипат, 
глутамат, карбонат, сукцинат, лактат, тартарат, нит-
рат, ацетат, хлорид или кротофосфат, и/или 

б. магнезиумадипат, глутамат, карбонат, цитрат, сукци-
нат, ацетат, тартарат, лактат, хлорид или артофосфат 
во смеса со други замени за кујнска сол што не содржат 
магнезиум, наведен под а, в и г, и/или 

в. холинацетат, карбонат, лактат, тартарат, карбонат, 
нитрат или хлорид, во смеса со други замени за кујнска 
сол што содржат холин, наведен под а, б или г, и/или 

г. адипинска, глутаминска, лимонска, млечна или јабол-
чна киселина 

Нема ограничавања, освен за: 
Р најмногу 4% 
NH4+ најмногу 3% 
Mg+2 најмногу 20%, сметано на вкупното количество на 
катјон K + ,Ca + 2 HNH 4 + 

Р најмногу 4% 
холин најмногу 3% 

" Нема ограничувања 

Прилог 2 

Л И С Т А 

НА ДОЗВОЛЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТСКА ХРАНА 

Дозволено количество во 100 % готов оброк 

Реден Назив на додатокот 
број и групата 

во производите што се користат ка-
ко замена за мајчиното млеко во друга детска храна 

1. Загушувачи 
1. 1. Гуар-гума 
1. 2. Брашно од семе на рокчиња 
1. 3. Дискроб-фосфат 

1. 4. Ацетилиран дискроб-фосфат 
1. 5. Фосфатиран дискроб фосфат 
1. 6. Хидроксипропил скроб 
1. 7. Акцетилиран дискроб адипат 
1.8. Дискроб глицерол 
1. 9. Ацетилиран дискроб глицерол 
1.10. Карагенан 
1.11. Неамидиран пектин 

2. Емулгатори 
2.1. Лецитин (-Н) 
2.2. Моноглицериди и диглицериди ( ) 

3. Дотерувачи рН 
3. 1. Натриумхидроксид 

3. 2. Натриумхидрогенкарбонат 

3. 3. Натриумкарбонат 

3. 4. Калиумхидроксид 

3. 5. Калиумхидрогенкарбонат 

3. 6. Калиумкарбонат 

3. 7. Калциумхидроксид 

3. 8. Натриумцитрат 

0,18 
О Д е 
0,5 % само во производи врз база на 
соја 
2,5 % сам или во комбинација 
2,5 8 сам или во комбинација 
2,5 % сам или во комбинација 

0,03е 

0,5 8 

0,4 е 

според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика , 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 

0,2 8 
6 8 сам или во комбинација 

6 8 сам или во комбинација 
6 8 сам или во комбинација 
6 8 сам или во комбинација 
6 8 сам или во комбинација 
6 8 сам или во комбинација 
6 8 сам или во комбинација 

1 8 исклучиво во конзерви врз 
на овошЈе 

0,5 8 
0,5 8 

според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 

според вообичаената производстве-
на практика 

0,5 8 
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3. 9. Калиумцитрат 

3.10. Калциумкарбонат 

3.11. (+) - млечна киселина 

3.12. Култури што произведуваат (+) -
млечна киселина 

3.13. Лимонска киселина (+) 

3.14. Оцетна киселина 

4. Антиоксиданси 
4.1. Мешани концентрати на токоферол 

(+) 
4.2. Алфа-токоферол ( + ) 

4.3. - аскорбилпамитат (+) 
4.4. L-аскорбинска киселина и Na - и К-

-аскорбат ( +) 
5. Ароми 

5.1. Екстракт на ванила 

5.2. Етилванилин 
5.3. Ванилин 
5.4. Природни ароми од основни суро-

вини 
6. Бои 

6.1. Карамел (кој не е добиен со амони-
јачна или амонијачно сулфитна по-
стапка) 

6.2. Бета-каротен 
6.3. Природни бои од основни сурови-

ни 
7. Ензими 

7.1. Алфа-и бета- Амилази (извор слад) 
(+) само за храна врз база на цере-

според вообичаената производстве-
на практика 

според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 
според вообичаената производстве-
на практика 

1 mg 

1 mg 

1 mg 
50 mg изразено како аскорбинска 
киселина 

според вообичаената производстве-
на практика 
0,5 

0,5 g 

0,5 g 

300 mg/kg маст сам или во комби-
нација 
300 mg/kg маст сам или во комби-
нација 
200 mg/kg маст 

50 mg изразено како аскорбинска 
киселина 

според вообичаената производстве-
на практика 
7 mg 
7 mg 
според вообичаената производстве-
на практика 

според вообичаената производстве-
на практика 

0,3 mg 

0,08 mg 
според вообичаената производстве-
на спецификација 

според вообичаената производстве-
на практика 

З А Б Е Л Е Ш К И : 

1. Додатоците означени со ( + ) смеат да се употребуваат и во производството на храна за доенчиња до 12 недели на воз-
раст. 

2. Потребно е да се води Сметка за вкупното количество на јони Na и К и за нивната рамнотежа. 
3. Тежинскиот однос на вкупниот калциум спрема вкупниот фосфор не смее да биде помал од 1,2 : 1, ниту поголема од 

48. 
Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ 
ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ 
ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И 
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ 

ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. За да се спречи во Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија внесување на заразната болест лигав-

ка и тап, се забранува увоз од Република Италија, и тоа 
од областа Емилија Ромања, Ломбардија, Убрија, Кампа-
нија, Пиемонт и Сицилија во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и провоз преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 
следните пратки: 

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи); 
2) производи, суровини и отпадоци од чапункари, ос-

вен термички обработени конзерви месо. 
2. Одредбите на оваа наредба се однесуваат и на 

пратките што патниците ги носат со себе' во превозните 
средства. 

3. На граничните премини спрема Република Италија 
задолжителна е дезинфекција на сите превозни средства 
користени за превоз на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло, што се враќаат празни 
од Република Италија во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. ч 
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4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 589/1 
22 јануари 1985 година 

Белград 

Заменик - претседател на 
Сојузниот комитет за земјо-

делство, 
д-р Бранко Јовановиќ, с. р. 

49. 
Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и член 84 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр.38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизаци-
ја пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕДОТ И НА ДРУГИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ПЧЕЛИ И ЗА МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕДОТ И НА ДРУГИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ ОД ПЧЕЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат медот, другите производи од пчели, препаратите врз 
база на мед и другите производи.од пчели и медот со до-
датоци (во натамошниот текст: производи), минималните 
услови за определување и зачувување на квалитетот на 
овие производи, како и методите за контрола на квалите-
тот на производите што ги опфаќаат методите за земање 
на мостри и методите на физички и хемиски анализи за 
производите. 

Физички и хемиски анализи за производите се вршат 
по методите што се отпечатени кон овој правилник и пре-
тставуват негов составен дел. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот на произ-
водите. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се пропи-

шани условите за квалитетот и условите за обезбедување 
и зачувување на квалитетот на производите важат услови-
те пропишани со овој правилник за групата сродни произ-
води од овој правилник. 

За производите од став 1 на овој член, како и за про-
изводите за кои тоа со овој правилник изречно е предвиде-
но^ производителот задолжително донесува производи-
телска спецификација. 

Производителската спецификација, покрај податоци-
те наведени во декларацијата (член 3), мора да содржи 
краток опис на технолошката постапка за производство 
на односен производ и извештај за извршената лаборато-
риска анализа на составот на производите и за неговите 
оргацолептички својства. 

Во евиденцијата за донесените производителски спе-
цификации за производите производителот ги внесува 
следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и негово трговско име ако 

производот го има; 
3) датум на донесување на производителската специ-

фикација; 
4) датум на извршеното испитување на составот на 

производот; ' 
5) датум на почетокот на производството по произво-

дителската спецификација; 

6) група на која производот и припаѓа според одред-
бите на овој правилник. 

Член 3 
Ако со овој правилник за одделни производи не е оп-

ределено поинаку, сите производи што се ставаат во про-
мет во оригинално пакување мораат на обвивката, садот 
или налепницата да имаат декларација^ која ги содржи 
следните податоци: 

1) називот на производот и неговото трговско име 
ако производот го има; 

2) фирмата односно називот и седиштето на произво-
дителот; 

3) датумот на производството односно на пакување-
то, и рокот на траењето или текстот: „употреблив до"; 

4) нето-количеството (масата или зафатнината) на 
производот; 

5) за медот-ознака според потеклото на медоносното 
растение односно на другите медоносни делови на расте-
нијата (на пр. „цветен мед" ил „липов мед") и ознака спо-
ред начинот на добивањето (на пр. „врцан" или „мед во 
сот" и сл.); 

6) за препаратите врз база на медот и на други произ-
води од пчели, како и за медот со додатоци - основните 
состојки на производот и количествата на тие состојки из-
разени во мерни единици или проценти; 

7) други податоци од интерес за потрошувачот. 
Големината и типот на буквите за називот на произ-

водот на фирмата односно за називот на производителот 
мора да биде поголема од буквите на другиот текст на 
декларацијата. 

Член 4 
Ако производите не ги пакува производителот, дек-

ларацијата мора да ги содржи сите податоци од член 3 на 
овој правилник освен податоците од точка 2 на тој член, 
како и фирмата односно називот и седиштето на организа-
цијата на здружен труд која го пакувала производот. 

Член 5 
Декларацијата за увезниот мед, покрај додатоците од 

член 3 на овој правилник, мора да има и ознака „увозен 
мед", како и назив на земјата од која медот е увезен и фир-
мата односно називот и седиштето на увозникот. 

/ Член 6 
Домашниот мед кој се меша со увозен мед мора да 

биде деклариран како „мешан домашен мед и увозен мед". 
Декларацијата за мешаниот домашен и увозен мед 

мора да ги содржи сите податоци од член 3 на овој пра-
вилник, како и називот на земјата од која е увезен медот. 

Член 7 
Декларацијата на медот за преработка мора да има 

ознака „мед за преработка" и податоци за отстапувањето 
од вредноста пропишана во член 23 на овој правилник, за-
ради насочување на таа преработка. 

Член 8 
Производите се пакуваат и се пуштаат во промет са-

мо во оригинално пакување. 

Член 9 
Од декларираните нето-количества на производите, 

се дозволуваат следните отстапувања за поединечни ори-
гинални пакувања, и тоа: 

1) за пакување до 50 е до 6% 
2) за пакување над 50 до 100 е до 3,5% 
3) за пакување над 100 % до 500 е до 2,5% 
4) за пакување над 500 % до 1,5% 
Просечното нето-количество на случајно одбрани 10 

поединечни оригинални пакувања мора да и одговара на 
декларираната маса на производите, со гранична вред-
нсот ± 2%. 
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Член 10 
Со одредбите на овој правилник е забрането бојосу-

вање, засладување и ароматизирање на производите со 
синтетички средства, конзервирање на производите со хе-
миски средства и зрачење со јонизирачки или ултравио-
летни зраци, како и додавање на други хемиски средства. 

Член 11 
Производите мораат да се чуваат односно да се скла-

дираат на начинот кој обезбедува зачувување на квалите-
тот. 

Член 12 
Одредбите на овој правилник се задолжителни и за 

индивидувалните производители. 

II МЕД 

Член 13 
Медот, во смисла на овој правилник е благ, густ, 

кристализиран, вискозен производ што медоносните пче-
ли го произведуваат од нектарот на цветовите на медонос-
ните растенија и од секретот на живите делови на растени-
јата (иглалосници и широколисници) што пчелите го со-
бираат, му додаваат сопствени специфични материи, го 
трансформираат и го одлагаат во ќелиите на сотот да уз-
рее. 

Член 14 
Во поглед на составот, медот содржи различни видо-

ви на шеќер, а првенствено гликоза и фруктоза. Освен 
фруктоза и гликоза, содржи протеини, аминокиселини, ен-
зими, органски киселини, минерални материи, полен и 
други материи, а може да содржи и сахароза, малтоза и 
други полисахариди (вклучувајќи и декстрини). 

Член 15 
Бојата на медот може да варира од мошне светли до 

темни нијанси. 

Член 16 
Конзистенцијата на медот може да биде течна, кашес-

та, делумно или наполно ^кристализирана. 

Член 17 
Медот, според потеклото на медоносните растенија 

или на други медоносни делови на растенијата, се пушта 
во промет како: 

1) сортен мед (липов, багремов, од жалфија и сл.); 
2) цветен мед; 
3) шумски мед. 

Член 18 

Во поглед на начинот на добивањето, медот се пушта 
во промет како: 

1) мед во сот кој не бил залежан и кој е затворен во 
најмалку 9/10 ќелии; 

2) мед со парчиња на сот чијшто сот не бил залежан и 
кој е затворен во најмалку 4/5 ќелии; 

Тежинскиот однос на медот и ца медот во сот мора 
да биде најмалку во однос 1:4; 

3) врцан мед, ако е добиен со центрифугирање по пра-
вило од незалежан сот; 

4) гмечен мед, ако е добиен со ладно гмечење на се-
тот; 

5) топен мед е мед добиен со загревање на дробен сот 
до 50ПС. 

Член 19 

Сортен мед, во смисла на овој правилник, е производ 
што медоносните пчели го произведуваат од нектарот на 
цветовите на медоносните растенија од определен вид. 

Медот со ознака на односен вид на медоносно расте-
ние мора да има својствен вкус и мирис на означеното рас-
тение, со тоа што да доминира бројот на честички на по-
лен односно на видот на растението. 

Член 20 

Цветнен мед, во смисла на овој правилник, е произ-
вод што медоносните пчели го произведуваат од нектарот 
на медоносните цветови од различни видови растенија. 

Член 21 
Шумски мед, во смисла на овој правилник, е произ-

вод што медоносните пчели го произведуваат од медонос-
ните состојки од живите делови на растенијата (иглолис-
ници и широколисници). 

Член 22 
Шумскиот мед може да се пушта во промет како сор-

тен мед, ако има својствен вкус и мирис на означениот 
растителен вид. 

Член 23 
Медот што се пушта во промет мора да ги исполнува 

следните услови, и тоа: 
1) да содржи редуцирани шеќери сметано како инвер-

тен шеќер најмалку 65%, освен за шумскиот мед кој мора 
да содржи најмалку 60% редуцирани шеќери; 

2) да не содржи повеќе од 5% сахароза, додека медот 
од врес, тиловина и драча може да содржи до 8% сахароза, 
цветниот мед до 5,5% сахароза, медот од жалфија и рузма-
рин до 8% сахароза, а медот од багрем, лаванда и шумски-
от мед можат да содржат до 10% сахароза; 

3) да не содржи повеќе од 21% вода; 
4) да не содржи повеќе од 0,5% минерални материи, 

освен шумскиот мед кој може да содржи најмалку 1% ми-
нерални материи; 

5) вкупната киселост да не биде поголема од 40 мили-
моли киселина на 1000 " 

6) да не содржи нерастворливи материи во вода пове-
ќе од 0,1%, освен гмечениот и топениот мед, кои можат да 
ги содржат тие метерии до 0,5%; 

7) по мешањето активноста на отчитаната дијастаза 
да не е пониска од 8, а содржината на НМР да не е поголе-
ма од 40 \ 

8) при топењето на искристализираниот мед да не е 
загреван на температура поголема од 500С; 

9) да е узреан во кошар; 
10) да има вкус и мирис (арома) својствени на медот; 
11) да не започнал процесот на вриење; да не е во сос-

тојба на вриење или да е превриен; 
12) да нема туѓ мирис (арома); 
13) да не му е додаван шеќер (сахароза) или други 

производи кои по конзистенцијата и составот се сличнана 
медот; 

14) да не е добиен со ранење на пчели со шеќер или со 
производи од шеќер, ниту помешан со мед добиен на тој 
начин; 

15) да не потекнува од сот во кој е леглото; 
16) да не е загаден со туѓи органски и минерални ма-

терии, со инсекти или нивни делови, легло, измет, мувла и 
др.; 

17) да не е бојосуван со какви и да е бои; 
18) да не се додавани средства за конзервирање и аро-

матизирани ; 
19) киселоста да не е намалена по вештачки пат. 

Член 24 

Во промет за индустриски потреби може да се пушта 
и производот под назив „мед за преработка". 
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„Мед за преработка" во смисла на овој правилник е 
производ од медоносни пчели, кој ги има особините на ме-
дот од член 13 на овој правилник и кој ги исполнува усло-
вите од член 23, точка 1, точ. 4 до 6, точка 9 и точ. 11 до 18 
на овој правилник. 

За производите од став. 1 на овој член зголемувањето 
на сахарозата може да биде поголемо само за две бројчени 
единици од пропишаната вредност за односниот вид мед 
(на пр. ако за медот е пропишана најголема содржина на 
сахароза 5%, за тој вид „мед за преработка" содржината 
на сахароза може да биде до 7%, а за медот за кој е пропи-
шана содржина на сахарозата од 8% како најголема 
содржина н"а сахароза за тој вид „мед за преработка" 
содржината на сахарозата може да биде до 10%). 

Содржината на водата на производот од став 1 на 
овој член може да изнесува до 25%. 

Член 25 

Не е дозволено за производите кои не ги исполнуваат 
условите предвидени со овој правилник, (за медот и шум-
скиот мед) да се употребува називот „мед" или сличен на-
зив кој наведува на тоа производот да се смета како мед. 

III. ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛИ 

Член 26 

Како други производи од пчели, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат: 

1) матичен млеч; 
2) цветен прав (полен); 
3) прополис; 

, 4) пчелин восок. 

Член 27 

1. Матичен млеч 

Матичен млеч, во смисла на овој правилник, е произ-
вод од секрецијата на жлездите на млади пчели. 

Член 28 

Матичниот млеч има млечна боја, помалку или пове-
ќе густа конзистенција, карактеристичен вкус и мирис. Во 
промет се, пушта матичниот млеч што е ваден во времето 
од 48 до 50 часови по пресадувањето на ларвите, а не смее 
да биде по потекло од затворени матичњаци или млеч од 
трутовско легло. 

Член 29 

Матичниот млеч може да се пушти во промет во из-
ворна форма, стабилизиран или лиофилизиран. 

Член 30 

По вадењето матичниот млеч мора да се чува во тем-
ни садови од стакло, херметички затворени на температу-
ра од ± 40С. 

Производот од став 1 на овој член има рок на траење 
од една година. 

Член 31 

Ако матичниот млеч е стабилизиран или лиофилизи-
ран рокот на траењето е до две години. 

Член 32 

Матичниот млеч мора да гичисполнува следните ус-
лови, и тоа: 

1) да не содржи повеќе од 70% вода; 
2) да содржи најмалку 30% сува материја; 
3) да содржи најмалку 11% протеин. 

2. Цветен прав (полен) 

Член 33 

Цветниот прав (полен), во смисла на овој правилник, 
е производ што пчелите работилки го собираат во приро-
дата, и со додаток на специфична сопствена материја го 
формираат во грутчиња и го сместуваат во ќелиите на се-
тот. 

Член 34 

Според начинот^ на добивањето, цветниот прав (по-
лен) се дели на: полен собран со помош на фаќачи (фатен 
полен) и полен добиен со вадење од ќелиите на сотот (ва-
ден полен). 

Член 35 
Цветниот прав (полен) се пушта во промет во извор-

на и стабилизирана форма. Поленот што се пушта во про-
мет во изворна форма може да биде во форма на природ-
ни грутчиња или мелен. 

Член 36 

Цветниот прав (полен) што се пушта во промет мора 
да ги исполнува следните услови, и тоа: 

1) да содржи најмалку 92% сува материја; 
2) да има својствен вкус; 
3) да не содржи повеќе од 8% вода; 
4) да не е сушен на температура повисока од 400С; 
5) да не содржи инсекти или делови од инсекти, лег-

ла, измет, како и складишни штетници; 
6) да не биде запален. 

Член 37 
Цветниот прав (полен) се чува помешан во мед, во 

темна амбалажа, херметички затворен и лиофилизиран. 

3. Прополис 

Член 38 
Прополис, во смисла на овој правилник, е производ 

од пчели што настанува со мешање на природен пчелин 
восок и смолести материи што пчелите ги собираат од 
лисните пупки на дрвенести растенија. 

Член 39 
Прополисот што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следните услови, и тоа: 
1) да содржи најмалку 35% материи што се екстрахи-

раат со алкохол; 
2) да не содржи катран и соединенија слични на кат-

ранот односно катрански смоли; 
3) да не содржи механички нечистотии и остатоци од 

пчели. 

4. Пчелин восок 

Член 40 
Пчелиниот восок, во смисла на овој правилник, е 

производ од восочните жлезди на пчелите што слузКи за 
изработка на сот. 

Квалитетот на пчелиниот восок е регулиран со југос-
ловенскиот стандард - Пчелин восок - ЈУЅ Е.Е1.022. 

IV. ПРЕПАРАТИ ВРЗ БАЗА НА МЕД И НА ДРУГИ ПРО-
ИЗВОДИ ОД ПЧЕЛНИ МЕД СО ДОДАТОЦИ 

Член 41 
Препаратите врз база на мед и на други производи од 

пчели, во смисла на овој правилник, се смеси на медот со 
други производи од пчели (матичен млеч, цветен прав или 
прополис), или меѓусебни смеси на други производи од 
пчели чијшто квалитет е регулиран со одредбите на овој 
правилник. 
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Мед со додатоци, во смисла на овој правилник, е сме-
са на мед со прехранбени производи, како што се: овошје, 
производи од овошје и зеленчук, производи од млеко, ка-
као - производи, маргарин, растителни додатоци и др. 
Медот со додатоци мора да содржи најмалку 60% мед, 
сметано на готов производ. 

Додавањето на други производи од пчели на медот, 
не се смета како збогатување на составот на медот. 

За производите од овој член производителот за-
должително донесува производителска спецификација. 

V. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕ-
ДОТ И НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛИ 

Член 42 
Методите со кои се врши контрола на квалитетот на 

медот и на други производи од пчели опфаќаат: 
1) методи за земање на мостри; 
2) методи за физички и хемиски анализи. 
Методите од став 1 на овој член се отпечатени кон 

овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 43 / ^ 
Со методите за земање на мостри од медот и од дру-

ги производи од пчели се утврдуваат постапките и начи-
нот на земање мостри врз кои се врши контрола на квали-
тетот на тие производи. 

Член 44 
Со методите за физички и хемиски анализи на медот 

и на други производи од пчели се утврдуваат условите и 
постапките за вршење на физички и хемиски испитувања 
на производите заради проверување на својствата на ква-
литетот. 

Член 45 
Сите реагенси што се употребуваат за хемиски анали-

зи на производите, на кои се однесуваат одредбите од овој 
правилник, мораат да бидат со пропишаната аналитичка 
чистота, а водата мора да биде дестилирана. 

Член 46 
Прецизноста на определувањето на физичките и хе-

миските методи на анализите, согласно со овој правилник, 
се утврдува според принципите на аналитичката практи-
ка, а се изразува како релативно отстапување од просекот 
добиен од најмалку две паралелни определувања. Дозво-
лената разлика на резултатите од две поединечни опреде-
лувања, што се извршени паралелно или набргу еднопод-
руго на иста мостра за испитување, со иста метода, во 
исти услови, од ист аналитичар и во иста лабораторија, 
мора да биде во границите на пропишаната метода, ако е 
тоа утврдено со овој правилник. 

1. Методи за земање на мостри 

Член 50 
Под производна партија, во смисла на овој правил-

ник, се подразбира соодветното количество на производи 
од ист вид, произведено во ист ден, со соодветна зафатни-
на, со задолжителна ознака за идентификација. 

Под амбалажни единици на медот и на другите про-
изводи од пчели се подразбираат утврдените количества 
на производи од ист вид, спакувани во поединечни паку-
вања со соодветна маса и задолжителна ознака за иденти-
фикација. Амбалажните единици можат да бидат запаку-
вани во збирни транспортни пакувања врз кои се примену-
ваат одредбите на овој правилник. 

Под „пратка" се подразбира истовремено испорача-
ното количество од ист вид производи во поединечни и 
збирни амбалажни пакувања што се пуштаат во промет. 

Член 51 
Мострата за испитување на производи претставува 

најмалку три идентични амбалажни единици од вкупно зе-
мената мостра, со тоа што тие единици да мораат да би-
дат идентични по составот и еднакви по зафатнината. 

Член 52 
За земањето на мостри од производи задолжително 

сочинува записник лицето што ја зема мострата^ испиту-
вање и во него ги внесува податоците од значење за резул-
татот на испитувањето: местото, датумот и времето на зе-
мање на мострата, целта на земањето на мострата, видот 
и количеството на производот од кој се зема мостра, бро-
јот на поединечно земените мостри и количеството на 
вкупно земената мостра, ознаките за идентификација на 
мострата и количеството на мострата што се доставува за 
испитување. 

Записникот го потпишува стручното лице кое зема 
мостра, како и претставникот на организацијата на 
здружен труд. 

Член 53 
Мострата се пакува во стаклени или пластични садо-

ви што се затвораат со чисти суви затворачи се означуваат 
така што ознаката да не може лесно да се извади или из-
брише, а потоа се втиснува службен печат или се става 
пломба. 

Земените мостри се чуваат под условите пропишани 
со овој правилник за соодветни производи. 

Ако производите оригинално се запакувани во амба-
лажни единици од помали зафатнини или маси, секоја пое-
динечна единица земена потамина може да биде земена 
мостра. 

Член 54 
Бројот на единиците на земената мостра за испитува-

ње зависи од видот на производот и од големината на про-
изводствената партија односно на пратка. 

Бројот на единици на земената мостра се утврдува 
врз основа на следната табела: 

Член 47 
Земањето на мостри од мед и од други производи од 

пчели се врши: 
1) во условите на производство - на производни пар-

тии, 
2) во условите на промет - на амбалажирани единици 

на пратката. 

Член 48 
Земањето на мостри од производите, согласно со 

овој правилник, мора да го изврши стручно лице. 

Член 49 
Земената мостра за испитување мора да претставува 

просечен состав на целокупното количество на произво-
дот од кој се зема мостра. 

Земање на мостри од мед и од други производи од пчели 

Канти или 
буриња 

1 единица 1 500 
2 до 5 2 500 

над 5 до 60 3 1000 
над 60 до 80 4 1000 
над 80 до 100 5 1000 
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За секоја натамошна стотица или започната стотина на 
канти, односно буриња бројот на кантите односно на бу-
рињата за земање на мостри се зголемува за 1. 
Тегли, 1 до 100 единици 1 500 
до lkg над 100 до 500 " 2 500 

над 500 до 1000 " 3 500 
над 1000 до 10000 " 4 500 

Ако испораката е поголема од 10000 тегли, на секои ната-
мошни 2500 тегли се зема уште по една мостра 
Други видо- до 5000 единици 1 
ви 
на пакувања за секои натамошни 
до 0,250 kg 2000 единици 1 

Член 59 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-8211/1 
19 мај 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 55 
Ако вкупно земената мостра од мед надминува 3 ам-

балажни единици посебно се формира мостра, со тоа што 
секоја амбалажна единица на земената мостра да има иста 
можност да биде издвоена како амбалажна единица на зе-
мената мсотра за испитување. 

Член 56 

За земање на мостри од мед се користи метална сон-
да со оддели (слика 1). Металната сонда е составена од 
две концентрични цевки што влегуваат една во друга. До-
лниот, дел на сондата има зашилен дел. Внатрешната цев-
ка на сондата има рачка така што со нејзиното свртување 
за 900С сондата може да се затвори. 

Мостра од мед се зема така што чиста и осушена сон-
да се затвора, а потоа се потопува во мед до крајот на за-
едничкиот отвор. Во медот сондата се отвора и повторно 
се затвора и извлекува од производот со земената мостра. 

2. Методи за физички и хемиски анализи 

Член 57 

Методите за физички и хемиски анализи со кои се 
врши контрола на квалитетот на медот и на другите про-

1 изводи од пчели опфаќаат: 
1) метод за подготвување на мострата за анализа; 
2) определување на редуцирани шеќери; 
3) определување на сахароза; 
4) определување на вода во медот; 
5) определување на нерастворливи материи во вода 

(гравиметриски метод); 
6) определување на пепел; 
7) определување на киселост; 
8) определување на активноста на дијастазата; 
9) определување на хидроксиметилфурфурол (фото-

метриски метод по \Утк1ег); 
10) поленова анализа за медот; 
11) определување на вода во матичниот млеч и во по-

лено^ 
12) определување на протеини во матичниот млеч; 
13) определување на екстракт од прополис во алкохо-

лен раствор. 

Член 58 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите од чл. 81 до 90 на Пра-
вилникот за квалитетот на маста и маслото од растително 
потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот и другите саха-
риди и медот („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63, 2/64, 
1/67, 27/71 и 59/77), чиишто одредби се применуваат како 
одредби од Правилникот за квалитетот на маста и масло-
то од растително потекло, маргаринот, мајонезот, шеќе-
рот и другите сахариди и медот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/78). 

МЕТОДИ НА ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ АНАЛИЗИ СО 
КОИ СЕ ВРШИ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕ-

ДОТ И НА ДРУГИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛИ 

1. Метод за подготовка на мостри за анализа 
Зависно од конзистенцијата на медот, се врши раз-

лична подготовика на мостри за анализа. 
Ако е медот во течна состојба, полека се измешува со 

стапче или се матка пред почетокот на анализата. 
Ако медот е гранулиран, затворен сад со мостра се 

става во водена бања и се загрева 30 минути на 600С, а по 
потреба се загрева и на 650С. Во текот на загревањето 
може да се промеша со стапче или да се проматка во круг, 
а потоа бргу да се изладува. 

Ако се определува дијастаза или хидроксиметил фур-
форол не се врши загревање на медот. 

Ако медот содржи туѓи материи, како што се: восок, 
делови од пчели или делови од сот, мострата се загрева на 
400С во водена бања, а потоа се цеди низ ткаенина, која се 
става на лепак загреван со топла вода. 

Ако медот е во сот, сотот се отвора, се цеди низ жиче-
но сито чиишто отвори се квадратни, со димензија од 0,5 
х 0,5 т т . Ако дел од СОТОТ и восокот мине низ ситото, 
мострата се загрева во водена бања на температура 600С, 
а по потреба, се загрева и на 650С за време од 30 минути. 
Во текот на загревањето се промешува со стапче или се 
матка во круг, а потоа бргу се изладува. 

Ако медот во сот е гранулиран, се загрева за да се ис-
тапи восокот, се промешува и се лади, а по ладењето восо-
кот се отстранува. 

2, Определување на редуцирани шеќери 

П р и н ц и п 

Принципот на овој метод се заснова врз редукција на Фе-
линговиот раствор со титрација на растворот на редуци-
раните шеќери од медот со метилен-син како индикатор. 

Р е а г е н с и 

1) Фелингов раствор 

Раствор А: се раствораат 69,28 % бакар сулфат (СиЅОд. 
5ЊО) И се дополнуваат со дестилирана вода до еден 
литар. Растворот се подготвува еден ден порано пред 
постапката за титрација. 
Раствор В: се раствораат 346 % натриум-калиум-тарта-
рат (С4ЊКТѕГаОб . 4 ЊО) и 100 % натриум-хидроксид 
(МаНО) во еден литар дестилирана вода. Растворот по-
тоа се филтрира. 

2) Стандарден раствор на инвертен шеќер (10 %/\ вода): се 
одмеруваат 9,5 % чиста сахароза, се додаваат 5 т1 рас-
твор на хлороводородна киселина (околу 36,5%) и се 
дополнува со дестилирана вода до 100 т1. Растворот 
може да се чува неколку дена зависно од температура-
та: на температура од 120 до 150С до 7 дена, на темпера-
тура од 200 до 250С до 3 дена. Подготвениот раствор се 
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дополнува со вода до 1 литар. Непосредно пред употре-
бата соодветната зафатнина на раствор се неутрализи-
ра со 1 mol/1 раствор на NaOH, а потоа се разблажува 
до бараната потребна концентрација (2 g/1) - стандар-
ден раствор. 

Забелешка: 1% закиселен раствор на инвертен шеќер 
стабилен неколку месец?. 

3) Раствор на метилен-син: се раствораат 2 g на метилен-
-син во дестилирана вода а потоа се разблажува со вода 
до 1 литар. 

4) Стипса 

Раствор на стипса: се подготвува ладно заситен рас-
твор (Ќ2ЅО4А12(ЅО4)З . 24ЊО) во вода. Потоа се додава 
амониумхидроксид со константно мешање со стапче 
додека растворот не стане алкален, што се утврдува со 
лакмус. Растворот се остава да слегне и се плакне со во-
да со декантирање се дотогаш додека водата дава благ 
позитивен тест на сулфати што се утврдува со раствор 
на бариум-хлорид. Вишокот на вода се одлива, а оста-
натата паста се држи во шише со шлифуван затворач. 

П о д г о т в у в а њ е н а м о с т р а 

I. Постапка - Применливо за мед што може да содржи 
талог 
а) Се одмеруваат 25 g(Wi) на хомогенизиран мед и се 

пренесуваат во одмерна тиквичка со зафатнина од 
100 ml, се додаваат 5 ml стипса, се дополнува со во-
да до ознаката при температура од 200С и се фил-
трира. 

б) Во одмерена тиквичка со зафатнина од 500 ml се пи-
лотираат 10 ml од мострата под „а" и се разблажува 
со дестилирана вода до ознаката (разблажен рас-
твор на мед). 

II. Постапка 

а) Се одмеруваат точно 2 g хомогенизиран мед (W2), се 
пренесува во одмерна тиквичка од 200 ml, се раство-
ра во вода и се дополнува со вода до ознаката (рас-
твор на мед). 

б) Се одмеруваат 50 ml раствор од медот под „а" и се 
дополнува со дестилирана вода до 100 ml (раз-
блажен раствор на мед). 

С т а н д а р д и з а ц и ј а н а Ф е л и н г о в и о т р а с -
т в о р 

Фелинговиот раствор се стандардизира така што се отпи-
петираат 5 ml Фелингов раствор А и се промешува со 5 ml 
раствор В (Фелингов раствор). Тој раствор мора комплет-
но да реагира со 0,05 g на инвертен шеќер додаден во ко-
личество од 25 ml како стандарден раствор на инвертен 
шеќер (2 g/1). 

П р е т х о д н а т и т р а ц и ј а 

Вкупната зафатнина на материите што реагираат на кра-
јот на редукционата титрација мора да биде 35 ml, а што 
се постига со додавање на определено количество вода 
пред почетокот на титрацијата. Со оглед на тоа што со 
овој правилник за медот се пропишува повеќе од 60% на 
редуцирани шеќери (сметано како инвертен шеќер), по-
требна е претходна титрација за да се утврди точната за-
фатнина на водата што се додава за да може во постапка-
та на анализата да се обезбеди редукција при константна 
зафатнина. Зафатнината на потребното количество'вода 
се добива со одземање на потрошената зафатнина раз-
блажен раствор на мед во претходната титрација („X" ml) 
од 25 ml, (25 ml - „X"). 
Со пипета се одмеруваат 5 ml Фелингов раствор „А" и се 
пренесуваат во конусна Ерленмајерова тиквичка чија за-
фатнина е 250 ml, се додаваат 5 ml Фелингов раствор „В", 
и 7 ml дестилирана вода и малку пловушец или друго 

слично средство и 15 ml разблажен раствор на мед од би-
рета. Медната смеса се загрева до вриење и се одржува на-
малено вриење за време од 2 минути. Потоа се додава 1 ml 
0,2% раствор на метилен-син, за време на вриење на рас-
творот и се завршува титрацијата за вкупно време од 3 
минути со повторено додавање на разблажен раствор на 
мед, се додека не исчезне бојата на индикаторот. Потро-
шената зафатнина на разблажениот раствор на мед кој 
комплетно го редуцирал разблажениот раствор на мед се 
обележува со „X ml". 

О п р е д е л у в а њ е 

Со пипета се одмеруваат 5 ml Фелингов раствор „А" и се 
пренесуваат во конусна-Ерленмајерова тиквичка од 250 ml 
и се додаваат 5 ml Фелингов раствор „В". Потоа се додава 
(25 ml- „Н ml") дестилирана вода, малку камен-пловушец 
или друго соодветно средство, и од биретата се додава 
разблажен раствор на мед така што за комплетната титра-
ција да остане околу 1,5 ml (X ml - 1,5 ml). Потоа ладната 
смеса се загрева до вриење и се одржува умерено вриење 
за време од 2 минути. Се додаваат 1,0 ml 0,2% раствор на 
метилен-син во текот на вриењето, па титрацијата со до-
давање на разблажен раствор на мед до обезбојување на 
индикаторот мора да се заврши за време на вкупното ври-
ење од три минути. Потрошеното количество на раз-
блажениот раствор на мед се обележува со „Y ml". 

П р е с м е т у в а њ е 

Количеството на инвертен шеќер се изразува во g/100 g 
(%) и се пресметува зависно од начинот на подготвување-
то на мострата (I или II постапка). 
Ако се примени I постапка, пресметувањето се врши по 
следната формула: 

, ^ 25 1000 процент на инвертен шекер С = - х - г г -
Wi Yi 

икаде што е: 
С - инвертен шеќер, во g; 
Wi - маса на земената мостра, во g, 
Yi - зафатнина на разблажениот раствор на мед потро-

шен за определување, во ml. 

Ако се примени II постапка, пресметувањето се врши по 
следната формула: 

, 0 2 1000 процент на инвертен шекер, С = - - х 
W 2 1 2 

каде што е: 
С - инвертен шеќер, во 
ЧЈг - маса на земената мостра, во 
Уг - зафатнина на разблажениот раствор на мед потрошен 
за определување, во ш1. 

Забелешка: Заради прецизност и повторливост на резул-
татите, неопходно е за секоја проба да се оп-
редели'потребната зафатнина на додадената 
вода за да може вкупната зафатнина да биде 
35 т1. Следната табела за тоа дава при-
ближни вредности под претпоставка почет-
ното одмерување да било 25 ѕ, односно 2 

Содржина на инвер- Потребно количество 
тниот шеќер во про- на вода во т1 

центи 8,3 
60 9,6 
65 10,7 
70 11,6 
75 

Повторливост: 

Разликата помеѓу титрациите на две определувања цз-
вршени паралено или набргу едноподруго не смее да пре-
минува 0,1 т1. 
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3. Определување на сахароза 

П р и н ц и п 

Принципот на овој метод се заснова врз хидролиза на са-
харозата, редукција на Фелинговиот раствор со титрација 
со редуцирани шеќери од хидролизатот на медот со мети-
ленско-сино. 

Р е а г е н с и 

1) Фелингов раствор (А и В) - утврден во методот за оп-
ределување на редуцирани шеќери. 

2) Стандарден раствор на инвертен шеќер - утврден во 
методот за определување на редуцирани шеќери. 

3) Хлороводородна киселина с(НС1) = 6,34 mol/1. 
4) Раствор на натриум-хидроксид, c(NaOH) = 5 mol/1. 
5) 2% раствор на метилен-син (2g/l). 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема е потребен и 
рефрактометар. 

П о д г о т о в к а на м о с т р а т а 

Мострата се подготвува на начинот предвиден за методот 
на подготвување на мострата за анализа, а потоа опреде-
лувањето на индексот на рефракцијата на мострата се оп-
ределува со рефрактометар, при константна температура 
од 200С. Врз основа на индексот на рефракцијата се пре-
сметува количеството на водата (% m/m) со користење на 
приложената табела. Ако определувањето на индексот не 
е вршено на температура од 200С се зема предвид корекци-
јата на температурата и резултатите се сведуваат на тем-
пература од 200Ц. 

П о д г о т в у в а њ е на м о с т р а 

I. Постапка ^ 
Се одмеруваат 25 g (Wi) хомогенизиран мед и се пренесу-
ваат во одмерна тиквичка од 100 ml, се додаваат 5 ml стип-
са, се дололнува со вода до ознаката при температура од 
200С и се филтрира. 
Се одмеруваат 10 ml од тој раствор и се дополнува со дес-
тилирана вода до 250 ml - раствор на мед (за определува-
ње на сахароза). 

II. Постапка 
Се одмеруваат 2 g (W2) хомогенизиран мед и се пренесува-
ат во одмерна тиквичка, се раствораат во дестилирана во-
да и се дополнува до 200 ml во тиквичката (раствор на 
мед). 

Х и д р о л и з а на м о с т р а т а 

Растворот на медот (50 ml) се пренесува во одмерна тик-
вичка од 100 ml и се додаваат 25 ml дестилирана вода. Тер-
мометрот се нурнува во подготвената мостра и се загрева 
до 650С во врела водена бања. Тиквичката потоа се изнесу-
ва од водената бања и се додаваат 10 ml хлоровдородна 
киселина (с НС1 = 6 mol/1). Растворот потоа се остава да 
се излади за време од 15 минути, а потоа температурата се 
дотерува на 200С и се неутрализираат 5 mol со раствор Na-
ОН/1 со користење на лакмус-хартија како индикатор, по-
вторно се лади (200С) и се дополнува до 100 ml (разблажен 
раствор на мед). 

О п р е д е л у в а њ е 

Определувањето е исто како и определувањето на редуци-
раните шеќери, а се однесува на претходната титрација и 
на постапката за определување на количеството на инвер-
тен шеќер пред инверзијата. 

П р е с м е т у в а њ е 

При пресметувањето прво се пресметува процентот на ин-
вертен шеќер по инверзијата со тоа што притоа се корис-
ти формулата предвидена за определување на процентот 
на инвертен шеќер пред инверзијата. 
Масата на сахароза се изразува во g/100 g мед и се пресме-
тува по следната формула: 
Количество на сахароза, g/100 g = количество на ин-

вертен шеќер по ин-
верзијата - количес-
тво на инвертен ше-
ќер пред инверзија-
та х 0,95 

4. Определување на водата во медот 
П р и н ц и п 

Овој метод се заснова врз рефрактометриско определува-
ње. 

Табела за пресметка на содржината на водата во медот 

1.5044 13.0 1.4935 17.2 1.4830 21.4 
1.5038 13.2 1.4930 17.4 1.4825 21.6 
1.5033 13.4 1.4925 17.6 1.4820 21.8 
1.5028 13.6 1.4920 17.8 1.4815 22.0 
1.5023 13.8 1.4915 18.0 1.4810 22.2 
1.5018 14.0 1.4910 18.2 1.4805 .22.4 
1.5012 14.2 1.4905 18.4 1.4800 22.6 
1.5007 14.4 1.4900 18.6 1.4795 22.8 
1.5002 14.6 1.4895 18.8 1.4790 23.0 
1.4997 14.8 1.4890 19.0 1.4785 23.2 
1.4992 15.0 1.4885 19.2 1.4780 23.4 
1.4987 15.2 1.4880 19.4 1.4775 23.6 
1.4982 15.4 1.4875 19.6 1.4770 23.8 
1.4976 15.6 1.4870 19.8 1.4765 24.0 
1.4971 15.8 1.4865 20.0 1.4760 24.2 
1.4966 16.0 1.4860 20.2 1.4755 24.4 
1.4961 16.2 1.4855 20.4 1.4750 24.6 
1.4956 16.4 1.4850 20.6 1.4745 24.8 
1.4951 16.6 1.4845 20.8 1.4740 25.0 
1.4946 16.8 1.4840 21.0 
1.4940 17.0 1.4835 21.2 

Забелешка: Корекција на температурата - индекс на реф-
ракцијата: 
- температура над 200С - да се додадат 

0,00023 за секој 0С. 
- температура до 200С - да се одземат 0,00023 

за секој 0С. 

5. Определување на нерастворливи материи во вода (гра-
виметриски метод) 

П о д г о т о в к а на м о с т р а т а 

I. Постапка 
Се одмеруваат 20 g мостра со точност ± 10 mg, се раство-
раат во определено количество на дестилирана вода на 
температура од 800С и добро се измешува. 

О п р е д е л у в а њ е 

Подготвената мостра прво се филтрира низ осушена и од-
мерена синтерувана инка со големина на порите 15 до 40 
um. Талогот се плакне со врела вода (800С) при што се ос-
лободува шеќер, а што се утврдува со тестот по Mohru. 
Инката се исушува за време од еден час на температура од 
1350С, се лади и се мери со точност од 0,1 mg. 
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П р е с м е т у в а њ е 

Количеството на нераствориливи материи во вода се из-
разува во проценти (m/m) и се пресметува по следната 
формула: 

100 х количество 
Процент на нерастворли- на остатокот 
вите материи во вода одмерена мостра 

Алтернативно може да се користи рН-метар и да се трети-
ра мострата до рН -8,3. 

П р е с м е т у в а њ е 

Степенот на киселоска се изразува во милимолима кисе-. 
лина/kg и се пресметува по формулата: 

киселост е 10 х V 

6. Определување на пепел 

П р и н ц и п 

Овој метод се заснова врз постапката на согорување на 
мострата на 6000С до константна маса. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се користи и: 
1) платански сад или сад од силициум; 
2) водена бања; 
3) песочна бања; 
4) печка за жарење. 

О п р е д е л у в а њ е 

Се одмеруваат во жарен одмерен платански сад 5 до 10 g 
мостра и се загреваат на водена бања се додека поголем 
дел од водата не испари. Потоа мострата се става на пе-
сочна бања до јагленосување. Остатокот потоа се жари во 
печка за жарење на температура од 6000С до константна 
маса. Мострата пред мерењето се изладува. 

П р е с м е т у в а њ е 

Масата на пепел се изразува во g/100 g производ и се пре-
сметува по следната формула: 

Масата на пепел g/100 g = остаток х 100 
одмерена мостра 

7. Определување на киселоста 

П р и н ц и п 

Подготвената мостра се титрира во присуство на фенол-
фталеин со раствор од 0,1 mol/1 натриум хидроксид до по-
јава на светло-розова боја. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

При определувањето на степенот на киселост се користи 
вообичаена лабораториска опрема. 

Р е а г е н с и 

1) раствор на натриум-хидроксид, с (NaOH) = 0,1 mol/1 
(без карбонат). 

2) 1% раствор на фенолфталеин (m/V) во етанол, неутра-
лизиран; 

3) дестилирана вода без СОг, добиена со варење, а потоа 
издадена. 

О п р е д е л у в а њ е 

Се одмеруваат 10 g мостра и се раствораат во 75 ml дести-
лирана вода. 
Подготвената мостра се третира со 0,1 mol раствор (Na-
OH)/1, со 4 до 5 капки индикатор на фенолфталеин. На 
крајот на титрацијата бојата мора да се одржи 10 секунди. 
За мострите чијашто боја е темна, се одмерува помало ко-
личество на мострата. 

каде што е: 
V - број на потрошените ml 0,1 mol (NaOH)/l за неутра-

лизација на 10 g мед. 

8. Определување на активноста на дијастазата 

П р и н ц и п 

Овој метод се заснова врз хидролиза на 1% раствор на 
скроб со ензим од 1 g мед за време од еден час на 400С. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се користат 
и: 
1) одмерни тиквички од 1 литар; 0,5 литри; 0,1 литар; 
2) конична тиквичка од 0,250 литри; 
3) пламеник; 
4) водена бања на 40 ± 0,20С; 
5) спектрофотометар со отчитување на 660 nm. 

Р е а г е н с и 

1) Матичен раствор на јод: се раствораат 0,8 g јод р.а. се 
мешаат со 22 g калиум-јодид и се раствораат во 30 до 
40 ml вода, а потоа се разблажуваат до 1 литар. 

2) Раствор.на јод с(у 0,0007 mol/1): во одмерна тиквичка 
од 500 ml се раствораат 20 g К-јодид р.а. во 30 до 40 ml 
вода. Потоа се додаваат 5 ml матичен раствор на јод и 
се дополнува со вода до ознаката. 
Растворот мора да се подготвува секој втор ден. 

3) Ацетатен пуфер - рН 5,3: се раствораат 87 g натриум-
-ацетат (CHsCOONa . ЗЊО) во 400 ml вода, се додаваат 
околу 10,5 ml ледена оцетна киселина и се дополнува со 
вода до 500 ml. Ако е тоа потребно, се дотерува рН-
-вредноста до 5,3 со натриум-ацетат или со оцетна ки-
селина, при користење на рН метар, по потреба. 

4) Раствор на натриум-хлорид, с (NaCl) = 0,5 mol/1: се 
раствораат 14,5 g натриум-хлорид во проварена дести-
лирана вода и се дополнува до 500 ml. Времето на трае-
ње на тој раствор е ограничено. 

5) Подготвување на топлив скроб: во конична тиквичка 
која е нурната во водена бања е снабдена со повратен 
ладилник, се одмеруваат 20 g скроб и се додава смеса 
од 100 ml 95%-тен етанол и 7 ml 1 mol/1 хлороводород-

\ на киселина и се остава да врие за време од еден час. 
Растворот се лади, се филтрира низ филтер (големини 
на порите 90 до 150 ц) и се плакне со вода се дотогаш 
додека водата за плакнење престане да покажува реак-
ција на хлориди. 
Скробот сосема се осушува на воздух на температура 
од 350С. Расгворот на скроб мора да се чува во добро 
затворена тиквичка. 

6) Определување на водата на топливиот скроб 
Се одмеруваат околу 2 g на топлив скроб и се распоре-
дуваат во танок слој на дното на садот чијшто пречник 
е 5 cm. Се суши за време од 1,5 часа на температура од 
1300С. Потоа се лади во ексикатор и се премерува. 
Загубата на масата во однос на 100 g го претставува ко-
личеството на водата. Количеството на вода на подгот-
вениот скроб мора да изнесува 7 до 8% (m/m) зависно 
од влажност на воздухот на кој е мострата осушена. 
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7) Раствор на скроб 
Се користи скроб чијашто сина вредност е помеѓу 0,5 
до 0,55, определена според долу опишаната постапка и 
отчитана во кивета од 1 cm. 

Се одмерува количество на скроб што е еквивалентно 
на 2,0 g безводен скроб и се измешува со 90 ml вода во 

'конична тиквичка од 250 ml. Веднаш се пренесува до 
пламеникот преку кој е поставена азбестна мрежичка и 
се остава растворот благо да врие за време од 3 минута. 
Потоа растворот се отстранува од пламеникот, се по-
крива и се остава полека да се лади до собна температу-
ра. Растворот потоа се пренесува во одмерно шише од 
100 ml и се става на водена бања загреана до 400С. Кога 
растворот ќе ја поприми таа температура, се дополну-
ва со вода до ознаката. 

У т в р д у в а њ е на с и н а т а в р е д н о с т на с к р о -
б о т 

Количеството на скроб што е еквивалентно на 1 g безво-
ден скроб се растворува според горе опишаната постапка, 
се лади и се додаваат 2,5 ml ацетатен пуфер и се дополнува 
со вода во одмерна тиквичка до 100 ml. Во одмерната тик-
вичка од 100 ml се додаваат 75 ml вода, 1 ml 1 mol/1 (НС1) 

и 1,5 ml раствор 0,02 mol/1 ф раствор на јод. Растворот се 

остава за време од еден час на темно место и се отчитува 
апсорбанцијата на спектрофотометар при 660 nm, во киве-
та од 1 cm, според слепа проба која ги содржи сите состој-
ки освен раствор на скроб. 
Отчитана апсорбанција = сина вредност. 

О п р е д е л у в а њ е 

Подготовка на мострата за определување 
Мострата земена за анализа не смее да се загрева туку се 
одмеруваат 10 g мостра и се пренесеуваат во чаша од 50 
ml, се додаваат 5 ml ацетатен пуфер и 20 ml вода за да 
може мострата да се раствори, и се промешува со стапче. 
Мострата веќе во ладно сосема се раствора. Потоа се до-
даваат 3 ml раствор на натриум-хлорид во од мерна тик-
вичка од 50 ml, се додава растопен раствор на мед и се до-
полнува со вода до ознаката. 
Мострата мора да биде пуферизирана пред мешањето со 
натриум-хлорид. 
Подготовка на стандарден раствор 
Растворот на скроб се загрева на 400С, а потоа се отпипе-
тираат 5 ml раствор во 10 ml вода чија температура е 400С 
и добро се измешува. Од подготвениот раствор се отпипе-
тира 1 ml и се додава во 10 ml 0,0007 mol/1 раствор на 
јод, се разблажува со 35 ml вода и добро се измешува. 
Настаната боја се отчитува на 660 nm според слепа проба. 
Вредноста на апсорбанцијата треба да биде 0,760 ± 0,020. 
Ако е тоа потребно, може да се додаде определена зафат-
нина на вода така што да се добие исправна апсорбанција. 

О п р е д е л у в а њ е на а п с о р б а н ц и ј а 

Со пипета се одмеруваат 10 ml раствор на мед и се прене-
суваат во градуиран цилиндер од 50 ml и се ставаат во во-
дена бања на температура од 400С ± 0,20С, заедно со са-
дот кој содржи раствор на скроб. По 15 минути, со пипета 
се одмеруваат 5 ml раствор на скроб и се додаваат во рас-
творот на мед, се промешува и се вклучува саатот. Во ин-
тервали од 5 минути се иззема 1 ml аликвот и се додава во 

разблажува до зафатнина од 35 ml - подготвување на мос-
тра за определување. Апсорбанцијата веднаш се определу-
ва на 660 nm, се продолжува да се зема аликвот се додека 
апсорбанцијата не се намали и не се достигне вредност од 
0,235. 

П р е с м е т у в а њ е и и з р а з у в а њ е на р е з у л т а -
т и 

На графиконот се нанесува апсорбанцијата како функција 
на времето (min). Права линија се повлекува низ најмалку 
3 последни точки за да се определи времето кога реакцио-
ната смеса ја достига вредноста на апсорбанцијата од 
0,235. Се дели 300 со времето во минути за да се добие бро-
јот на дијастазата (DN). Тој број ја изразува активноста на 
дијастазата како ml \% раствор на скроб кој е хидролизи-
ран со ензим во 1 g мед за време од еден час при 400С. Бро-
јот на дијастазата му одговара на бројот на Gothe-скала" 
та. ^ ' . 

Активноста на дијастазата DN = ml 1% раствор на скроб 
.' по g на мед/h при температура од 400С. 

9. Определување на хидроксиметилфурфурол (фотометрис-
ки метод по Winkler) 

П р и н ц и п 

Овој метод се заснова врз реакцијата на хидроксиметил-
фурфуролит со барбитурна киселина и р-толуидин при 
што настанува розова боја која мора да се мери на брано-
ва должина од 550 nm. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема се користат 
и: 
1) одмерна тиквичка од 50 ml и 100 ml; 
2) водена бања; 
3) спектрофотометар (отчитување на 550 nm). 

Р е а г е н с и 

1) Раствор на барбитурна киселина: се одмеруваат 500 mg 
барбитурна киселина и со 70 ml вода се пренесуваат во 
одмерна тиквичка од 100 ml. Се ставаат во водена бања 
да се растворат, потоа се ладат и се дополнуваат со во-
да до ознаката. 

2) Раствор на р-толуидин: се одмеруваат 10 g р-толуидин 
и се раствораат во околу 50 ml изопропанол со балвно 
загревање на водена бања. Со изопропанол се пренесу-
ваат во одмерна тиквичка од 100 ml и се додава 10 ml 
ледена оцетна киселина, се лади и дополнува со изоп-
ропанол до ознаката. Растворот се држи на темно мес-
то и не се користи најмалку 24 часа. 

3) Дестилирана вода без кислород: низ врела вода се про-
пушта азот. Водата потоа се лади. 

П о д г о т в у в а њ е н а м о с т р а т а 

Мострата се подготвува на начинот предвиден за методот 
на подготвување на мостра за анализа, без загревање. 



Петок, 1 февруари 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 - Страна 135 

О п р е д е л у в а њ е 

Се одмеруваат 10 g мостра и се раствораат без загревање 
во 20 ml дестилирана вода без кислород. Потоа се пренесу-
ваат во одмерна тиквичка од 50 ml и се дополнуваат до оз-
наката (раствор на мед). Веднаш по подготовката се про-
должува определувањето. 
Од подготвената мостра со пипета се одмеруваат 2 ml и се 
пренесуваат во секоја од 2-те епрувети и се додаваат 5 ml 
на р-толуидин. Во една епрувета се пипетира 1 ml вода, а 
во другата 1 ml раствор на барбитурна киселина, па 
содржината добро се промешува. Епруветата со вода 
служи како слепа проба. Додавањето на реагенси треба да 
се изврши без прекин и да се заврши за една до две мину-
ти. Кога интензитетот на бојата ќе постигне максимум (3 
до 4 минути) се отчитува апсорбанцијата на 550 nm во ки-
вета од 10 mm. 

Количеството на хидроксиметил фурфуролот се изразува 
во mg/100 g мед, и грубо пресметување се врши по форму-
лата: 

mg HMF/100 g мед = апсорбанција 
дебелина на слојот 

ml ксилол. Потоа апаратот се составува, се пушта вода 
низ ладилникот и се пристапува кон дестилација. Смесата 
полека се дестилира при што водената пареа и пареата на 
органскиот растворач се кондензираат и се собираат во 
градуираната цевка, а вишокот на растворачот се враќа 
назад. Дестилација се врши се додека кондензатот не ста-
не сосема бистар. Тогаш се прекинува загревањето и вода-
та се остава извесно време наполно да се оддели. Долниот 
(водениот слој) се испушта во мензурата и се отчитува ко-
личеството на водата. П р е с м е т у в а њ е 
Количеството на вода се изразува во проценти и се пре-
сметува по следната формула: 

х 19,2 

Забелешка: Пресметување на количество на HMF може да 
се добие со помош на баждарен дијаграм, со примена на 
стандардни раствори од 5 до 300 ug. 

10. Поленова анализа за медот 

Десет грама на добро измешан мед, кој е растворен во 20 
ml ладна вода, се пренесува во тест-сад или во друг соод-
ветен стаклен сад и се става на водена бања (на 450С). Рас-
творот се центрифугира 3 до 5 минути (2.500 до 3.000 об-
рти/минути), течноста се декантира така што да. остави 
само две-три капки преку талогот. Со загрејан платински 
јазел се става една капка седимент на стаклото за микрос-
копирање, па се размачкува по површината во слој од 1 х 
1,5 cm. Подготвената мостра се наспоредува со сликата од 
атласот, заради идентификација на големината на полено-
вите зрнца. 

11. Определување на водата во матичниот млеч и во по ле-
нот 

П р и н ц и п 

Принципот на овој метод се заснова врз предестилација 
на водата од испитуваната мостра во специјален апарат , 
со помош на органски растворач кој не се меша со вода, а 
потоа се измерува предестилираното количество во граду-
ирана мензура. 

Методот се применува при определување на водата во ма-
тичниот млеч и во цветниот прав. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема се користат 
и: 

1) апарат за определување на водата по Dean-Stark (слика 
2), од 250 ml; 

2) аналитичка вага; 

3) мензури од 10 ml и од 100 ml. 

Реагенс: ксилол """ 

О п р е д е л у в а њ е 

Се одмеруваат 5 g матичен млеч, односно 30 g полен, се 
ставаат во тиквичка за дестилација и се преливаат со 150 

12. Определување на протеините во матичниот млеч 

П р и н ц и п 

Овој метод се заснова врз биурет-реакцијата односно ре-
акцијата на бакарот со пептидна врска при што настанува 
виолетова боја која се определува спектрофотометриски 
на 546 nm. Измерената апсорбанција е сразмерна на кон-
центрацијата на протеините во растворот. 

А п а р а т у р а и п р и б о р 

Покрај вообичаената лабораториска опрема се користат 
и: 

1) спектрофотометар; 
2) аналитичка вага; 
3) центрифуга; 
4) одмерен балон со зафатнина од 100 ml и од 1000 

ml; 
5) кивета; 

6) пипета од 1 ml и од 10 ml. 

Р е а г е н с и 

1) Биуретски реагенс: 4,5 g калиум-натриум тартарат се 
раствора во 40 ml NaOH 0,2 mol/1, се додаваат 1,5 g Cu-
ЅО4 х 5Н2 Окој претходно е растворен во 10 ml дестили-
рана вода и 0,5 g калиум јодид. Растворот полека се из-
мешува, квантитативно се пренесува во одмерна тик-
вичка од 100 ml и се дополнува до 100 ml со 0,2 mol/1 
раствор на NaOH. 
Ристворот мора да биде бистар и без талог. 

2) Раствор на натриумхидроксид, с (NaOH) = 0,2 mol/1: 
во одмерен балон со зафатнина од 1000 ml се раствора-
ат 8,4 g NaOH во околку 950 ml дестилирана вода. 

Растворот се лади и се дополнува со вода до ознака-
та. 

3) Раствор за стабилизација: се раствораат 5 g калиум јо-
дид во 0,2 mol/1 NaOH и се дополнува со раствор од 0,2 
mol/1 NaOH До 1000 ml 

4) Протеински стандард 6 g/1: серум на крв, чие количес-
тво на протеин е познато или кристализиран човечки 
албумин. 

каде што е: 
а - бројот на ml отчитана вода, 

b) - одвагана мостра во g. 
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О п р е д е л у в а њ е 

На алуфолија со димензии од 15 mm х 15 mm се одмеру-
ваат на аналитичка вага 100 mg матичен млеч. Се се прене-
сува во кивета за центрифугирање и со помош на стаклено 
стапче се нурнува до дното на киветата. Со пипетата се 
додаваат 8 ml раствор за стабилизација и уште еднаш до-
бро се промешува за да може млечот да се растопи. 
Се центрифугира 10 минути на 300 обрти. По центрифуги-
рањето се одмеруваат 4 ml раствор на млеч, се пренесува-
ат во друга кивета и се додава 1 ml биуретски реагенс. 
Истовремено се прави слепа проба од 4 ml реагенс за ста-
билизација и 1 ml биуретски реагенс. 
Под 30 минути се мери апсорбанцијата на бранова 
должина од 546 nm. 
По исти услови се определува и апсорбанцијата на стан-
дардниот раствор. 

П р е с м е т у в а њ е 

Количеството на протеин се изразува во проценти и се 
пресметува по следната формула: 

процент на протеините = 

Каде што е: 

(Av - Asl/f х 2 х 100) 

Av - апсорбанција на мострата 
Asl - апсорбанција на слепата проба 

f - faktor As - Asl  
Сѕ 

а - количество на мострата, во mg 
As - апсорбанција на стандардот 
Сѕ - количество на протеините во стандардот. 

13. Определување на екстрактот од прополис во алкохолен 
раствор 

А п а р а т у в а и п р и б о р 

За определување на екстрактот од прополис во "алкохолен 
раствор се користи вообичаената лабораториска опрема. 

Реагенс: етанол 

О п р е д е л у в а њ е 

Се одмеруваат 5 g прополис и се пренесуваат во конусна 
тиквичка (Ерленмаер) и се преливаат со 50 g етанол, потоа 
се оставаат да се екстрахираат преку ноќ на собна темпе-
ратура. Потоа, течноста се филтрира и се зема аликвот од 
три грама филтрат што се суши во сушилница два часа на 
температура од 1050С. По два часа, мострата се вади од 
сушилницата, се става во ексикатор и се лади. Оладената 
мостра се мери. 

каде што е: 
а - маса на филтратот, во g, 
b - маса на растворачот, во g; 
с - маса на сувиот остаток, во g; 
d - маса на мострата, в g.; 

Ксилол 

Вода 

Греење 
Слика 2. 

Апарат за дестилација по Dean-Stark 

П р е с м е т у в а њ е 

Количеството на сува материја (екстракт) се изразува во 
проценти и се пресметува по следната формула: 
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50. 
Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и член 84 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизаци-
ја пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАЧИНИТЕ, ЕКСТРАКТИТЕ ОД 

ЗАЧИНИ И СМЕСИТЕ НА ЗАЧИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат зачините, екстрактите од зачини и смесите на зачини 
(во натамошниот текст: производите), како и минимални-
те услови за обезбедување и зачувување на нивниот квали-
тет. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот на произ-
водите. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се пропи-

шани услови во поглед на квалитетот и условите за обез-
бедување и зачувување на квалитетот, согласно важат ус-
ловите пропишани со овој правилник за групата на срод-
ни производи. 

За производите од став 1 на овој член, како и за про-
изводите за кои тоа со овој правилник е изречно предвиде-
но, производителот е должен да донесе производителска 
спецификација. 

Производителската спецификација, покрај податоци-
те наведени во декларацијата (член 4), мора да содржи 
краток опис на технолошката постапка на производството 
на односен производ, податоци за видот и количеството 
на употребените суровини во однос на нето количеството 
на производот, извештај за извршеното органолептичко и 
хемиско испитување. 

Во евиденцијата за донесените производителски спе-
цификации за производите од став 1 на овој член произво-
дителот ги внесува следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и негово трговско име, ако 

производот го има; 
3) датум на донесување на производителската специ-

фикација; 
4) наод за извршеното органолептичко и хемиско ис-

питувале и датумот кога е извршено; 
5) датум на почетокот на производството по пред-

метната производителска спецификација; 
6) група на која и припаѓа производот според одред-

бите на овој правилник. 

7) други податоци од интерес за потрошувачите, ако 
тоа е пропишано со овој правилник; 

8) категорија на квалитетот, ако тоа е пропишано со 
овој правилник. 

Декларацијата мора да биде уочлива, јасна и читка. 
Буквите со кои е отпечатен називот на производот и 

фирмата, односно називот на производителот мораат да 
бидат поголеми од буквите на другиот текст на деклара-
цијата. 

Член 4 
Ако производот не го пакува производителот, декла-

рацијата мора да ја содржи и фирмата односно називот и 
седиштето на организацијата на здружен труд која го спа-
кувала, како и сите податоци од член 3 на овој правилник, 
освен податоците од точка 2 на тој член. 

Член 5 

Од нето-количеството на производите од овој пра-
вилник се дозволуваат следните толеранции (плус или ми-
нус): 

Декларирано Најголема дозволена 
нето-количество во g или ml толеранција % 

до 20 10 
50 8 

100 6 
200 4 
500 3 

1000 2 
2000 1,5 

над 2000 1 

Од нето-количеството на производите што е деклари-
рано меѓу две последовни вредности во табелата од став 1 
на овој член, дозволена е ± толеранција која одговара на 
росечно наведената толеранција за две најблиски нето-ко-
личества во табелата. 

Просекот на најмалку 10 потамина избрани поеди-
нечни пакувања на производи мора да биде во границите 
на тие толеранции. 

Член 6 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, за-
брането е бојосување, засладување и ароматизирање на 
производите со вештачки средства и конзервирање на про-
изводите со хемиски средства. 

Член 7 

Производите пропишани со овој правилник, во про-
изводството и прометот мораат да се складираат, тран-
спортираат и чуваат на начин кој обезбедува зачувување 
на квалитетот на производите до моментот на потрошу-
вачката. 

Член 3 
Ако за одделни производи со овој правилник не е 

пропишано поинаку, сите производи што се пуштаат во 
промет во оригинално пакување мораат на обвивката, са-
дот или етикетата да имаат декларација која ги содржи 
следните податоци: 

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

2) фирма, назив и седиште на производителот; 
3) датум на производството (ден, месец и година); 
4) нето-количество (маса или зафатнина) на произво-

дот; 
5) рок на употреба на производот; 
6) основни состојки (суровини), ако тоа е пропишано 

со овој правилник; 

И. ЗАЧИНИ И ЕКСТРАКТИ ОД ЗАЧИНИ 

Член 8 

Под зачини, во смисла на овој правилник, се подраз-
бираат производи од растително потекло, со својствена 
миризба и вкус, што им се додаваат на прехранбените про-
изводи и на пијачките заради постигање соодветна мириз-
ба и вкус или заради подобра сварливост на тие произво-
ди. 

Како зачини во промет се пуштаат ароматичните де-
лови на зачински растенија (корен, лист, кора, цвет, толч-
ник, цветна пупка, плод, семе и др.), а можат да бидат во 
форма на парче, зрно, мешунка, поголеми и помали делчи-
ња или прав. 
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Член 9 

Под зачини во смисла на овој правилник, се подраз-
бираат следните армотични делови на следните зачински 
растенија: 

1) АНАСОН (Pimpinella anisum L.) 
2) БЕЛ ПИПЕР (Piper nigrum L.) 
3) ЦРН ПИПЕР (Piper nigrum L.) 
4) БОСИЛЕК (Ocimum basilicum L.) 
5) ЦЕЛЕР (Apium graveolens L.) 
6) ЦИМЕТ (Cinnamomum zeylanicum Blume i Cinna-

momum aromaticum C.G. Ness) 
7) ЧИЛИ (Capsicum frutescens L.) 
8) ЧУБРИЦА (Satureja hortensis L.) 
9) ДЕСПИК (Lavandula spica L.) 
10) ЃУМБИР (Zingiber officinale Roscoe) 
11) ЕСТРАГОН (Artemisia dracunculus L.) 
12) ИГИРОТ (Acorns calamus L.) 
13) ИСИОТ (Curcuma zedoariae Rose.) 
14) КАРАНФИЛЧЕ (Eugenia caryophyllus С. Sprengel) 
15) КИМ (Carum carvi L.) 
16) КОРИАНДЕР (Coriandrum sativum L.) 
17) КАРДАМОМ (Elettaria cordamomum L. Maton var. 

miniscula Burkill) 
18) ЖАЛФИЈА (Salvia oficinalis L.) 
19) СМРЕКОВИ БОБИНКИ (Juniperus communis L.) 
20) КУРКУМА (Curcuma longa L.) 
21) КУМИН (Cuminum cyminum L.) 
22) ЛАВОР (Laurus nobilis L.) 
23) ЛУК ВО ПРАВ (Allium sativum L.) 
24) КРОМИД ВО ПРАВ (Allium cepa L.) 
25) МАЈОРАН (Majorana hortensis Moench syn. Origa-

num Majorana L.) 
26) МИРУДИЈА (Anethum gravoelens L.) 
27) МОРАЧ (Foeniculum vulgare P. Miller) 
28) МУСКАТЕН ОРЕВ (Myristica fragrans. Houttuyn) 
29) ПАПУАНСКИ МУСКАТЕН ОРЕВ (Myristica ar-

gentea L.) 
30) МУСКАТЕН ЦВЕТ (Myristica fragrans Houtt., My-

ristica argentea L.) 
31) HAHA (Mentha pirerita L.) 
32) ПИПЕРКА ЗАЧИНСКА (Capsicum annum L.) 
33) ПИМЕНТ (Pimenta officinalis Berg) 
34) МАГДОНОС (Petroselinum crispum P. Miller, Ny-

man eh. A.W. Hill) 
35) РУЗМАРИН (Rosmarinus officinalis L.) 
36) РОГАЧКА-ТРИПЛАТ (Trigonella foenum-greacum 

L.) 
37) СЕЛЕН (Levisticum officinale Koch) 
38) БЕЛ СИНАП (Sinapis alba L.) 
39) ЦРН СИНАП (Brassica nigra L, W.DJ.Koch) 
40) ШАФРАН (Crocus sativus L.) 
41) ШАФРАНИКА (Carthamus tinctorius L.) 
42) ТЕМЈАН (Thymus vulgaris L.) 
43) ВАНИЛА (Vanila fragrans - Salisburi Ames syn. Va-

nila planifolia Andrews) 
44) ОРИГАНО (Origanum vulgare L.) 
45) ЅВЕЗДЕСТ АНАСОН (Illicium verum J.D. Hooker) 

Член 10 

При пуштањето во промет, зачините мораат да ги ис-
полнуваат следните услови: 

1) од нив да не се екстрахирани ароматичните мате-
рии и да не содржат примеси или отпадоци од зачини од 
кои се екстрахирани ароматичните материи; 

2) да не им се додавани средства заради зголемување 
на масата; 

3) да исполнуваат и други услови, пропишани со овој 
правилник за одделни видови зачини. 

Член И 

Под естракти на зачини, во смисла на овој правил-
ник, се подразбираат производи кои со различни постапки 
на екстракција на ароматичните материи и на други рас-
творливи мтерии што не се штетни по човечкото здравје, 
се добивани од природни зачини, од зачински растенија 
или нивни делови, од кои се испарени средствата за рас-
творање над количеството што е пропишано во член 15 на 
овој правилник. 

Член 12 

Екстракт од зачини можат да се произведуваат само 
од зачинските растенија наведени во член 9 на овој пра-
вилник. 

Член 13 

Екстракт од зачини се пуштаат во промет како: 
1) концентрати на зачински екстракти - олеорезини; 
2) алкохолни или други раствори на зачински ек-

стракт (во етанол, оцетна киселина, глицерол итн.); 
3) зачински екстракт нанесени на соодветни носачи 

или помешани со соодветни носачи, како што се: 
- натриумхлорид; 
- природни растителни гуми (каруба, гвајак, алгина-

ти на калиум, натриум и калциум и природен пектин); 
- шеќери и деривати на шеќери! (декстрин). 
На екстрактите од зачини не смеат да им се додаваат 

зајакнувачи на аромата (глутаминска киселина и глутами-
нати, гванилати, инозинаги и рибонуклеотилиди). 

Член 14 

За екстракција на ароматичните материи од зачините 
можат да се користат следните органски растворачи: аце-
тон, изопропанол, метанол, хексан, метиленхлорид, ети-
лендихлорид, трихлоретилен, етанол, глицерол, гликоли 
и масло за јадење. 

Член 15 
При пуштањето на екстракт 0flv3a4mm во промет, 

количеството на растворачот останато во екстрактите од 
зачините не смее да биде поголемо, и тоа: 

1) ацетон од 30 mg/kg; 
2) изопропанол од 50 mg/kg; 
3) метанол од 50 mg/kg; 
4) хексан од 30 mg/kg; 
5) метиленхлорид од 30 mg/kg; 
6) етилендихлорид од 30 mg/kg; 
7) трихлоретилен од 30 mg/kg;, 
со тоа што вкупното количество на остатоците од ор-

ганскиот растворач да не преминува 50 mg/kg. 
За групата растворачи како што се: етанол, глицерол, 

гликоли (диетилен-гликол, дипропилен-гликол и хексаме-
тилгликол) и масло за јадење дозволените количества на 
остатоци мораат да бидат во согласност со барањата на 
технологијата. 

Член 16 

Заради спречување на окбидациони промени, на ек-
страктите од зачини можат да им се додаваат следните ан-
тиоксиданси: токоферол, бутил-хидроксианизол (ВИА), 
бутил-хидрокситолуол (ВHI) и аскорбинска киселина до 
0,1%. 
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На екстрактите од зачини можат да им се додаваат и 
шеќери или шеќерни деривати (декстрин) за да се постиг-
не соодветна конзистенција. 

Член 17 

Екстрактите од зачини што се пуштаат во промет мо-
раат да ги исполнуваат и другите услови пропишани со 
овој правилник. 

1) Анасон (плод и лист) 

Член 18 

Анасон, во смисла на овој правилник, е исушен, зрел 
плод на анасон (Pimpinella anisum L.), што се пушта во 
промет како анасон во зрно и како мелен анасон и мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 9% вкупен пепел ни повеќе 

од 3% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) анасонот во зрно да содржи најмалку 2 ml испарли-

во етерско анасоново масло во 100 g производ, а мелениот 
анасон најмалку 1,2 ml испарливо етерско анасоново мас-
ло во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 2% туѓи примеси. 

Член 19 

Олеорезин од анасон, во смисла на овој правилник, е 
производот добиен со екстракција на ароматичните мате-
рии од лисјата на анасон (Pimpinella anisum L.) кој, кога се 
пушта во промет, мора да содржи најмалку 2 ml испарли-
во етерско анасоново масло во 100 g производ. 

2) Бел пипер 

Член 20 
Бел пипер, во смисла на овој правилник, е исушен, 

посебно обработен, зрел плод на пипер (Piper nigrum L.) 
што се пушта во промет како бел пипер во зрно и како ме-
лен бел пипер и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 15% вода; 
2) да не содржи повеќе од 4% вкупен пепел, а мелени-

от пипер повеќе од 6% сурови влакна; 
3) да не содржи повеќе од 2% органски примеси ниту 

повеќе од 0,2% минерални примери; 
4) да содржи најмалку 4% пиперин; 
5) белиот пипер во зрно да содржи најмалку 1 ml ис-

парливо етерско пиперово масло во 100 g производ, а ме-
лениот бел пипер најмалку 0,7 ml испарливо етерско пипе-
рово масло во 100 g производ. 

3) Црн пипер 

Член 21 
Црн пипер, во смисла на овој правилник, е исушен, 

недозреан цел плод на пипер (Piperin nigrium L.), што се 
пушта во промет како црн пипер во зрно и како мелен црн 
пипер и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 14% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 17,5% сурови влакна; 
3) да не содржи повеќе од 2% органски примеси, ни 

повеќе од 0,4% минерални примеси; 
4) да содржи најмалку 4,5% пиперин; 
5) црниот пипер во зрно да содржи најмалку 1,5 ml 

испарливо етерско пиперово масло во 100 g производ, а 
мелениот црн пипер најмалку 0,7 ml етерско пиперово 
масло во 100 g производ. 

Член 22 

Олеорезин од бел и црн пипер (Piper nigrum L.) во 
смисла на овој правилник, е концентрат на зачински ек-
стракт кој содржи испарливи и неиспарливи екстракциони 
материи на пипер кој кога се пушта во промет мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да содржи најмалку 8 ml испарливи етерски пипе-
рови масла во 100 g производ; 

2) да содржи најмалку 25% пиперин (определен по 
(Kjeldahl). 

4) Босилек 

Член 23 

Босилек, во смисла на овој правилник, се исушени 
надземни делови на растението на босилек (Ocimum basili-
cum L.) што, кога се пушта во промет, мора да ги исполну-
ва следните услови: I 

1) да не содржи повеќе од 12,̂ % вода; 
2) да не содржи повеќе од 12% вкупен пепел ни повеќе 

од 0,2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина, 
3) да содржи најмалку 0,8 ml испарливо етерско мас-

ло на босилек во 100 g производ. 

Член 24 

Олеорезин од босилек, во смисла на овој правилник, 
е екстракт на ароматичните (испарливи и неиспарливи) 
материи на босилек (Ocimum basilicum L.), кој, кога се 
пушта во промет мора да содржи најмалку 20 ml испарли-
ви етерски масла на босилек во 100 g производ. 

5) Целер (лист и семе) 

Член 25 

Целер, во смисла на овој правилник, е исушен лист 
од целер (Apium graveolens L.) кој, кога се пушта во про-
мет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ниту пове-

ќе од 1,8% пепел нерастворлив во хлороводородна кисели-
на; 

3) да содржи најмалку 0,2 ml испарливо етерско мас-
ло од целер во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 0,5% примеси од растител-
но потекло. 

Семе од целер, во смисла на овој правилник, е исуше-
но семе од целер кое, кога се пуштало промет, мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 10% вода; 
2) да не содржи повеќе од 3% вкупни нечистотен. 

Член 26 

Олеорезин од целер, во смисла на овој правилник, е 
производот добиен со екстракција од лисјата и семето од 
целер (Apium graveolens L.) кој, кога се пушта во промет, 
мора да содржи најмалку 4 ml испарливи етерски масла од 
целер во 100 g производ. 

6) Цимет 

Член 27 

Цимет, во смисла на овој правилник, е исушена кора 
од циметово дрво (Cinnamomum zeylanicum Blume i Cinna-
momum aromaticum C.G. Ness) кој се пушта во промет ка-
ко цимет во кора и како мелен цимет и мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
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3) циметот во кората да содржи најмалку 1,3 ml ис-
парливо етерско масло од цимет во 100 g производ, а ме-
лениот цимет најмалку 0,9 ml испарливо етерско масло од 
цимет во 100 g производ. 

Член 28 

Олеорезин од цимет, во смисла на овој правилник, е 
екстракт од кората на растението (Cinnamomum zeylani-
cum Blume) кој кога се пушта во промет, мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да содржи најмалку 30 ml испарливо етерско масло 
од цимет во 100 g производ; 

2) да содржи најмалку 18% цимет-алдехид. 

7) Чили 

Член 29 
Чили, во смисла на овој правилник, е исушен зрел 

плод на тропски вид пиперка (Capsicum frutescens L.) кој 
се пушта во промет како чили - цел плод и како мелен пи-
ли и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 11% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 

3) да содржи најмалку 0,1% капсаицин. 

8) Чубрица 

Член 30 
Чубрица, во смисла на овој правилник, е исушениот 

надземен дел на растението чубрица (Satureja hortensis L.) 
кој, кога се пушта во промет, мора да ги исполнува след-
ните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 12% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина. 

9) Деспик 

Член 31 
Деспик, во смисла на овој правилник, е исушен цвет и 

пупка од лавандула (Lavandula spica L.) кој, кога се пушта 
во промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 11,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% од вкупниот пепел ни 

повеќе од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна кисе-
лина; 

3) да содржи најмалку 0,6 ml испарливо етерско мас-
ло од деспик во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 2,5% други делови од расте-
нието ни повеќе од 2,5% други примеси. 

"" 10) Ѓумбир (ингвер) 

Ѓумбир, во смисла на овој правилник, е исушен фи-
дан (ризом) од ѓумбир "(Zingiber officinale Roscoe), кој се 
пушта во промет како цел ѓумбир и како мелен ѓумбир и 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 15% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 3% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) целиот ѓумбир да содржи најмалку 1,5 ml испарли-

во етерско масло од ѓумбир во 100 g производ, а мелениот 
ѓумбир најмалку 0,7 ml испарливо етерскр масло од ѓум-
бир во 100 g производ. 

Член 33 
Олеорезин од ѓумбир, во смисла на овој правилник, е 

екстракт на испарливите и неиспарливите ароматични ма-

терии на ѓумбирот, со сладок и остер вкус, добиен со ек-
стракција од ризомот на растението Zingiber offlcionale 
Roscoe, кој, кога се пушта во промет мора да содржи нај-
малку 12 ml испарливо етерско масло од ѓумбир во 100 g 
производ. 

11) Естрагон 

Член 34 

Естрагон, во смисла на овој правилник, е исушено 
ливче и врв од гранче на растението естрагон (Artemisia 
dracunculus L.) кој, кога се пушта во промет, мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 10% вкупен пепел ни повеќе 

од 3% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 0,3 ml испарливо етерско мас-

ло од естрагон во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 2% туѓи примеси. 

12) Игирот 

Член 35 
Игирот, во смисла на овој правилник, е исушен фи-

дан (ризом) од игирот (Acorus calamus L.) кој се пушта во 
промет како цел игирот и мелен игирот и мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 14% вода; 
2) да не содржи повеќе од 10% пепел; 
3) да содржи најмалку 1,5 ml испарливо етерско мас-

ло од игирот во 100 g производ; 
4) фиданот од игирот да биде без корен и да не 

содржи повеќе од 1% туѓи примеси. 

. 13) Исиот 

Член 36 

Исиот, во смисла на овој правилник, е исушен фидан 
(ризом) на растението исиот (Curcuma zedoariae Rose.) кој 
се пушта во промет како цел исиот и како исиот исечен на 
резанки или тркала и мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) да не содржи повеќе 14% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 5% пепел нерастворлив во хлорводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 1 ml испарливо етерско масло 

од исиот во 100 g производ. 

14) Каранфилче 

Член 37 

Каранфилче, во смисла на овој правилник, е исушена 
цветна пупка од растението (Eugenia caryophyllus С. Spren-
gel), што се пушта во промет како каранфилче во зрно и 
мелено каранфилче и мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) каранфилче^ во зрно да не содржи повеќе од 12% 
вода, а меленото не повеќе од 10% вода; 

2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 
од 1% пепел нерастворлив во хлорово доро дна киселина; 

3) каранфилче^ во зрно да содржи најмалку 12,5 ml 
испарливо етерско масло од каранфилче во 100 g произ-
вод, а меленото каранфилче најмалку 10 ml испарливо 
етерско масло од каранфилче во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 8% други делови од расте-
нието ни повеќе од 2% други примеси. 
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Член 38 

Олеорезин од каранфилче, во смисла на овој правил-
ник, е екстракт на испарливите и неиспарливите арома-
тични материи добиен со екстракција на растението Euge-
nia caryophullus С. Sprengel, што, кога се пушта во промет, 
мора да содржи најмаллку 40 ml испарливо етерско масло 
од каранфилче во 100 g производ. 

15) Ким 

Член 39 

Ким, во смисла на овој правилник, е исушен плод од 
ким (Carum carvi L.), што се пушта во промет како ким во 
зрно и мелен ким и мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) кимот во зрно, мора да содржи најмалку 2,5 ml 

етерско масло од ким во 100 g производ, а мелениот ким 
најмалку 1,2 ml етерско масло од ким во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 2% примеси. 

Член 40 

Олеорезин од ким, во смисла на овој правилник, е ек-
стракт на ароматичните материи на кимот добиен со ек-
стракција на семето од растението Carum carvi L. што ко-
га се пушта во промет мора да содржи најмалку 20 ml 
етерско масло од ким во 100 g производ. 

16) Кориандер 

Член 41 

Кориандер, во смисла на овој правилник, е исушен 
зрел плод од кориандер (Coriandrum sativum L.), што се 
пушта во промет како кориандер во зрно и мелен кориан-
дер и мора да ги исполнува следните услови: 

. 1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) кориандер во зрно мора да содржи најмалку 0,5 ml 

етерско масло од кориандер во 100 g производ, а мелениот 
кориандер најмалку 0,3 ml етерско масло од кориандер во 
100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 2% примеси од растително 
потекло, ни повеќе од 2% минерални примеси. 

Член 42 

Олеорезин од кориандер, во смисла на овој правил-
ник, е екстракт на ароматичните материи добиен со ек-
стракција на семето од растението Coriandrum sativum L., 
што, коѓа се пушта во промет, мора да содржи најмалку 
15 ml етерско масло од кориандер во 100 g производ. 

17) Кардамом 

Член 43 

Кардамом, во смисла на овој правилник е исушен 
плод од кардамом (Elettaria cardamomum L. Maton var. mi-
niscula Burkill, што се пушта во промет како цел плод од 
кардамом и како мелен кардамом и мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 
од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 

2) целиот плод да содржи најмалку 2 ml етерско мас-
ло од кардамом во 100 g производ, а мелениот кардамом 
најмалку 1 ml етерско масло од кардамом во 100 g произ-
вод. 

Член 44 

Олеорезин од кардамом, во смисла на овој правил-
ник, е екстракт на ароматичните материи на кардамом до-
биен со екстракција на плодовите од растението Elettaria 
cardamomum L. Maton var. miniscula Burkill), што кога се 
пушта во промет, мора да содржи најмалку 20 ml етерско 
масло од кардамом во 100 g производ. 

18) Жалфија 

Член 45 

Жалфија, во смисла на овој правилник, е исушен гре-
бенен лист од жалфија (Salvia officinalis L.), што, кога се 
пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 13% вода; 
2) да не содржи повеќе од 12% вкупен пепел ни повеќе 

од 3% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 1 ml етерско масло од жалфија 

во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 4% од другите делови на 

растението ни повеќе од 2% други примеси. 

Член 46 

Олеорезин од жалфија, во смисла на овој правилник, 
е производ добиен со екстракција на ароматичните мате-
рии од жалфија (Salvia officinalis L.), што, кога се пушта во 
промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да биде во форма на темнозелена слабо вискозна 
течност; 

2) да содржи најмалку 6% испарливи етерски масла 
од жалфија. 

19) Смрекови бобиики 

Член 47 

Смрекови бобинки, во смисла на овој правилник се 
зрели, плодови од смрека (Juniperus communis L.), што се 
пуштаат во промет како смрекови бобинки во зрно и како 
мелени смрекови бобинки и мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) да не содржат повеќе од 16% вода; 
2) да содржат најмалку 0,9% испарливо етерско масло 

од смрека; 
3) да не содржат повеќе од 2% исушени плодови; 
4) да не содржат повеќе од 1% туѓи примеси. 

20) Куркума 

Член 48 

Куркума, во смисла на овој правилник, е исушен фи-
дан (ризом) од растението куркума (Curcuma longa L.) што 
се пушта во промет како цела куркума и како мелена кур-
кума и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 4% пепел нерасторлив во хлороводородна киселина; 
3) целата куркума мора да содржи најмалку 2,5 ml 

етерско масло од куркума во 100 g производ, а мелената 
куркума најмалку 1 ml етерско масло од куркума во 100 g 
производ. 

Член 49 

Олеорезин од куркума, во смисла на овој правилник, 
е екстракт на ароматичните материи добиен со екстракци-
ја од кртелестиот ризом на растението Curcuma longa L., 
кој кога се пушта во промет, мора да содржи најмалку 
куркумин 500, изразено во единици на боја. 
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21) Кумин 

Член 50 

Кумин, во смисла на овој правилник, е исушен плод 
од кумин (Cuminum cyminum L.) што се пушта во промет 
како кумин во зрно и како мелен кумин и мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 13% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) кумин во зрно мора да содржи најмалку 1,5 ml 

етерско масло од кумин во 100 g производ, а мелениот ку-
мин најмалку 1 ml етерско масло од кумин во 100 g произ-
вод. 

22) Ловор (лист) 

Член 51 

Ловор, во смисла на овој правилник, е исушено лисје 
од ловор (Lauras nobilis L.) што се пушта во промет како 
цел лист од ловор и како мелен лист од ловор и мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи поеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) целиот лист од ловор мора да содржи најмалку 1 

ml етерско масло од листот на ловорот во 100 g производ, 
а мелениот лист најмалку 0,6 ml етерско масло од листот 
на ловор во 100 g производ; 

4) да не содржи поеќе од 1% други делови од ловор и 
повеќе од 1% други примеси. 

Член 52 

Олеорезин од ловор, во смисла на овој правилник, е 
производ добиен со екстракција на ароматичните материи 
од листот на ловор (Lourus nobilis L.), што кога се пушта 
во промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е во форма на темнозелена течност која може да 
има и пастозна конзистенција; 

2) да содржи најмалку 8% испарливи етерски масла 
од листот на ловор. 

23) Лук во прав 

Член 53 
Лук во прав, во смисла на овој правилник, се исчисте-

ни, исушени и до прашеста структура сомелени главички 
на лук (Allium sativum L.), што кога се пушта во промет, 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 6% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 0,1 ml етерско масло од лук во 

100 g производ. 

Член 54 
Екстракт од лук, во смисла на овој правилник, е про-

изводот добиен со екстракција на ароматичните материи 
од лукот, (Allium Sativum L.) sto, koga se pusta vo promet, 
тога da sodrzi najmalku 32 ml испарливи етерски масла од 
лук во 100 g производ. 

24) Кромид во прав 

Член 55 
Кромид во прав, во смисла на овој правилник, се ис-

чистени, исечени, исушени и до прашеста структура соме-
лени главички на кромид (Allium сера L.), што, кога се 
пушта во промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 8% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина. 

Член 56 
Екстракт од кромид е екстрактот на ароматичните 

материи добиен со екстракција на сушен или свеж кромид 
(Allium сера L.), што, кога се пушта во промет, мора да 
содржи најмалку 40% сува материја. 

Екстракт од пржен кромид е екстрактот на ароматич-
ните материи добиен со екстракција на пржен кромид, 
што, кога се пушта во промет, мора да содржи најмалку 
60% сува материја. 

25) Мајоран 

Член 57 

Мајоран, во смисла на овој правилник, е исушен гри-
бенен лист од мајоран (Majorana hortensis Moench syn. Ori-
ganum majorana L.), што се пушта во промет, како цел 
лист од мајоран и мелен лист од мајоран и мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 16% вкупен пепел ни повеќе 

од 4,5 пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) листот од мајоран мора да содржи најмалку 0,9 ml 

етерско масло од мајоран во 100 g производ, а мелениот 
лист од мајоран најмалку 0,5 ml етерско масло од мајоран 
во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 10% делови од стебленцата 
и петелките на мајоранот. 

Член 58 

Олеорезин од мајоран, во смисла на овој правилник, 
е екстракт на ароматичните материи добиен со екстракци-
ја на растението мајоран (Majorana hortensis Moench syn. 
Origanum majorana L.), што, кога се пушта во промет, мо-
ра да содржи најмалку 5 ml етерско масло од мајоран во 
100 g производ. 

26) Мирудија 

Член 59 
Мирудија, во смисла на овој правилник, е исушен 

зрел плод на мирудија (Anethum graveolens L.), кој се пуш-
та во промет како мирудија во зрно и мелена мирудија и 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 1 ml етерско масло од плодот 

на мирудија во 100 g производ; 
4) да не содржи туѓи примеси повеќе од 2%. 

Член 60 
Олеорезин од мирудија, во смисла на овој правилник, 

е производот добиен со екстракција на ароматичните ма-
терии од плодот на мирудијата (Anethum graveolens L.), 
што, кога се пушта во промет, мора да содржи најмалку 
11 ml етерско масло од мирудија во 100 g производ. 

27) Морач (коморач) 

Член 61 

Морач (коморач), во смисла на овој правилник е ису-
шен зрел плод на морач (Foeniculum vulgare P. Miller), што 
се пушта во промет како морач во зрно и како мелен мо-
рач и мора да ги исполнува следните услови: 
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1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 9,5% вкупен пепел ни пове-

ќе од 2,5% пепел нерастворлив во хлороводородна кисели-
на; 

3) морачот во зрно мора да содржи најмалку 2 ml 
етерско масло од морач во 100 g на производот, а мелени-
от морач најмалку 1,6 ml етерско масло од морач во 100 g 
производ; 

4) да не содржи повеќе од 2% туѓи примеси. 

Член 62 

Олеорезин од морач, во смисла на овој правилник е 
производот добиен со екстракција на ароматичните мате-
рии од плодот на мерач (Foeniculum vulgare P. Miller), 
што, кога се пушта во промет, мора да содржи најмалку 8 
ml етерско масло од плодот на морач во 100 g производ. 

28) Мускатен орев 

Член 63 

Мускатен орев, во смисла на овој правилник, е јатка-
та на семето од мускатно дрво (Myristica fragrans Houttu-
уп), што се пушта во промет како цел мускатен орев и ка-
ко мелен мускатен орев и мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да не содржи повеќе од 8% вода; 
2) да не содржи повеќе од 5% вкупен пепел ни повеќе 

од 0,6% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) целиот мускатен орев мора да содржи најмалку 5 

ml етерско масло од мускатен орев во 100 g производ, а 
мелениот мускатен орев најмалку 3,6 ml етерско масло од 
мускатен орев во 100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 0,5% други делови од пло-
дот на мускатниот орев. 

Мускатниот орев може да биде беден со варно млеко. 

29) Папуански мускатен орев 

Член 64 
Папуански мускатен орев, во смисла на овој правил-

ник, е јатката од семето на мускатен орев (Muristica argen-
tea L.), што се пушта во промет, како цел папуански муска-
тен орев и како мелен папуански мускатен орев и мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 8% вода; 
2) да не содржи повеќе од 5% вкупен пепел, ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) целиот папуански мускатен орев да содржи најмал-

ку 3 ml етерско масло од папуански мускатен орев во 100 g 
производ, а мелениот најмалку 2 ml испарливо масло во 
100 g производ; 

4) да не содржи повеќе од 0,5% други делови од пло-
дот на папуанскиот мускатен орев. 

Папуанскиот мускатен орев може да биде беден со 
варно млеко. 

30) Мускатен цвет 

Член 65 

Мускатен цвет во смисла на овој правилник, е исуше-
на обвивка (arillus) на семето на сите видови мускатно 
дрво (Myristica fragfans Houtt., Myristica argentea L.), што 
се пушта во промет како цел мускатен цвет и како мелен 
мускатен цвет и мора да ги исполнува следните услови; 

1) да не содржи повеќе од 8% вода; 
2) да не содржи повеќе од 5% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 

3) да содржи најмалку 2,3 ml етерско масло од муска-
тен цвет во 100 g на производот; 

4) да не содржи повеќе од 2,5% други делови од пло-
дот на мускатот ни повеќе од 0,5% други примеси. 

Член 66 

Олеорезин од мускат, во смисла на овој правилник, е 
екстракт на ароматичните материи добиен со екстракција 
на мускатен орев (Myristica fragrans Houtt), што, кога се 
пушта во промет, мора да содржи најмалку 30 ml етерско 
масло од мускат во 100 g производ. 

Олеорезин од мускатен цвет е производот добиен со 
есктракција на ароматичните метерии на исушената об-
вивка (arillusa) на семето од мускатно дрво, што, кога се 
пушта во промет мора да содржи најмалку 25 ml етерско 
масло од мускатен цвет во 10 g производ. 

31) Нана 

Член 67 

Нана, во смисла на овој правилник, е исушен лист од 
нана (Mentha piperita L.), што, кога се пушта во промет, 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 12% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 0,9 ml етерско масло од нана 

во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 5% други делови од расте-

нието нана ни повеќе од 2% други примеси. 

33) Пимент 

Член 68 

Пимент, во смисла на овој правилник, е исушениот 
плод на пиментово дрво (Pimenta officinalis Berg), што се 
пушта во промет како пимент во зрно или мелен пимент и 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 
од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 

3) мелен пимент и пимент во зрно мора да содржи 
најмалку 1 ml испарливо етерско масло од пимент во 100 g 
производ; 

3) да не содржи повеќе од 2% примеси. 

Член 69 
Екстракт од пимент, во смисла на овој правилник, е 

екстрактот на ароматичните материи добиен со екстрак-
ција на плодовите на растението пимент (Pimenta officina-
lis Berg), што, кога се пушта во промет, мора да содржи 
најмалку 30 ml етерско масло од пимент во 100 g произ-
вод. 

34) Магдонос (лист и семе) 

Член 70 

Магдоносов лист, во смисла на овој правилник, е ису-
шен лист од магдонос (Petroselinum crispum P. Miller, Ny-
man ex. A. W. Hill), што, кога се пушта во промет, мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 1,8% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 0,2 ml етерско масло од магдо-

нос во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 0,5% примеси од растител-

но потекло. 
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Семето од магдонос е исушено семе на магдонос 
што, кога се пушта во промет, мора да ги исполнува след-
ните услови: 

1) да не содржи повеќе од 10% вода; 
2) да не содржи повеќе од 3% вкупни нечистотии. 

Член 71 

Олеорезин од'магдонос, во смисла на овој правил-
ник, е производот добиен со екстракција на ароматичните 
материи од плодот и од листот на магдонос (Petroselinum 
crispum P. Miller, Nyman ex. A. W. Hill), што, кога се пушта 
во промет, мора да содржи најмалку 6 ml испарливо етер-
ско масло од магдонос во 100 g производ. 

35) Рузмарин 

Член 72 

Рузмарин, во смисла на овој правилник, е исушен 
лист и врвот на гранче од рузмарин (Rosmarinus officinalis 
L.), што се пушта во промет како цел рузмарин и како ме-
лен рузмарин и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 2,5% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) целиот рузмарин да содржи намалку 1 ml етерско 

масло од рузмарин во 100 g производ, а мелениот рузма-
рин најмалку 0,6 ml етерско масло од рузмарин во 100 g 
производ; 

4) да не содржи повеќе од 0,3% туѓи примеси. 

36) Рогачка - Триплат 

Член 73 

Рогачка (триплат), во смисла на овој правилник, е 
исушено семе од растението рогачка (Trigonella foenum-
-graecum L.), што се пушта во промет како рогачка во зрно 
и како мелена рогачка и мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да не содржи повеќе од 1% туѓи примеси. 

37) Селен 

Член 74 

Селен, во смисла на овој правилник, е исушен лист (а 
се користи и коренот) од растението селен (Levisticum offi-
cinale Koch), што, кога се пушта во промет, мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 10% вкупен пепел; 
3) да содржи најмалку ОД ml испарливо етерско мас-

ло од селен во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 10% од деловите на стеб-

ленцето од селен; 
5) да не содржи повеќе од 1% туѓи примеси. 

38) Бел синап 

Член 75 

Бел синап, во смисла на овој правилник, е исушено 
семе на бел синап (Sinapis alba L.), што, кога се пушта во 
промет, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 14% вода; 
2) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хл орово д оро дна киселина; 
3) да не содржи повеќе од 2% туѓи примеси. 

39) Црн синап 

Член 76 

Црн синап, во смисла на овој правилник, е исушено 
семе на црн синап (Brassica nigra L.; W.D.J.Koch), што се 
пушта во промет како црн синап во зрно и како мелен црн 
синап и мора да ги исполнува, сл едните услови: 

1) да не содржи повеќе од 14% вода; 
2) да не содржи повеќе од 6% вкупен пепел ни повеќе 

од 1% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) да содржи најмалку 0,3 ml етерско масло од црн си-

нап во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 2% туѓи примеси. 

40) Шафран 

Член 77 

Шафран, во смисла на овој правилник, е исушен тол-
чник на цветот на шафран (Crocus sativus L.), што, кога се 
пушта во промет мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) д^не содржи повеќе од 8% пепел ни повеќе од 1,5% 

пепел нерастворлив во хлороводородна киселина. 

41) Шафраника 

Член 78 

Шафраника, во смисла на овој правилник, е исушен 
цветен лист1 на шафраника - див шафран (Carthamus tin-
ctorius L.), што, кога се пушта во промет, мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 1,5% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина. 

42) Темјан (мајчина душица) 

Член 79 

Темјан (мајчина душица), во смисла на овој правил-
ник, е исушен гребенен лист од темјан (Thymus vulgaris L.), 
што се пушта во промет како цел лист темјан и како ме-
лен лист темјан и мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлороводородна киселина; 
3) листот од темјан да содржи најмалку 1 ml етерско 

масло од темјан во 100 g производ, а мелениот лист од 
темјан најмалку 0,5 ml етерско масло од темјан во 100 g 
производ; 

4) да не содржи повеќе од 10% делови од стебленцето 
на темјан ни повеќе од 2% други примеси. 

Член 80 
Олеорезин од темјан, во смисла на овој правилник, е 

екстракт на ароматичните материи добиен со екстракција 
на растението темјан (Thymus vulgaris L.), што, кога се 
пушта во промет, мора да содржи најмалку 30 ml етерско 
масло од темјан во 100 g производ. 

43) Вапила (ванилија) 

Член 81 

Ванила (ванилија), во смисла на овој правилник, е не-
дозрел , ферментиран, делумно исушен плод на тропското 
растение ванила (Vanilla fragrans - Salisburi Ames или Va-
nilla planifolia Andrews) и нејзините хибриди. 
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Член 82 

Заради пуштање во промет, плодовите (мешунките) 
од ванила според квалитетот се распоредуваат во класа I 
и во класа II. 

Член 83 

Во класа I се распоредуваат плодовите од ванила (ме-
шунки) што мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да се цели и неоштетени; 
2) да не содржат повеќе од 35% вода; 
3) да содржат најмалку 2% ванилин. 

Член 84 

Во класа II се распоредуваат плодовите (мешунките) 
од ванила што мораат да ги исполнуваат следните усло-
ви: 

1) да се цели и неоштетени, освен зараснати пукнати-
ни што не смеат да бидат поголеми од една половина на 
плодот; 

2) да не содржат повеќе од 30% вода; 
3) да содржат најмалку 1% ванилин. 

Член 85 

Ванила (ванилија) може да се пушти во промет и како 
мелена (ванила во прав), и тоа само во оригинално паку-
вање. 

Член 86 

Како ванила-шеќер (ванилија-шеќер) може да се пуш-
ти во промет смеса од шеќер и ванила (ванилија) во прав, 
со тоа што таа смеса мора да содржи најмалку 10% ванила 
во прав, односно 0,1% ванилин. 

Како ванилин-шеќер може да се пушти во промет 
смеса од шеќер со ванилин, со тоа што таа смеса мора да 
содржи најмалку 10% ванилин. Наместо ванилин може да 
се употреби соодветно количество (0,75%) на етил-вани-
лин. 

Забрането е да се пушта во промет смеса на ванила-
-шеќер со ванилин-шеќер, како и смеса на ванидин-шеќер 
добиена од ванилин и етил-ванилин. 

44) Оригано (вранилова трева) 

Член 87 

Оригано (вранилова трева), во смисла на овој пра-
вилник, е исушен гребенен лист на вранилова трева во 
цвет (Origanum vulgare L.), што, кога се пушта во промет, 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12,5% вода; 
2) да не содржи повеќе од 8% вкупен пепел; 
3) да содржи најмалку 1 ml етерско масло од вранило-

ва трева во 100 g производ; 
4) да не содржи повеќе од 10% други делови на расте-

нието вранилова трева ни повеќе од 0,5% други примеси. 

Член 88 

Олеорезин од оригано, во смисла на овој правилник, 
е производот добиен со екстракција на ароматичните ма-
терии од листот на оригано (Origanum vulgare L.), што, ко-
га се пушта во промет, мора да ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да е во форма на темна, костенливо зелена пастоз-
на течност; 

2) да содржи најмалку 10% испарливи етерски масла 
од оригано. 

45) Ѕвездест анасон 

Член 89 
Ѕвездест анис, во смисла на овој правилник, е исушен 

плод од растението ѕвездест анасон (Illicium verum, Hoo-
ker), што кога се пушта во промет мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 12% вода; 
2) да не содржи повеќе од 7% вкупен пепел ни повеќе 

од 2% пепел нерастворлив во хлорово доро дна киселина; 
3) да содржи најмалку 5 ml етерско масло од ѕвездест 

анасон во 100g производ. 

III. СМЕСА НА ЗАЧИНИ 

Член 90 
Под смеса на зачини, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат производите добиени со мешање на два или 
повеќе зачини или со мешање на два или повеќе екстракт 
на зачини или со мешање на зачини со екстракт на зачи-
ни од овој правилник 

Смесите на зачини можат да содржат шеќер или де-
ривати на шеќер (декстрин), кујнска сол или природни 
растителни гуми (каруба, гвајак, алигинати, природен пек-
тин) и носач на арома, со тоа што количеството на носа-
чот на аромата не смее да изнесува повеќе од 95% од нето-
-масата на производот. 

На смесите на зачини не смеат да им се додаваат за-
јакнувачи на аромата (глутаминска киселина, глутамина-
ти, гванилати, инозинати и рибонуклеотиди). 

Член 91 
На смесите на зачини можат да им се додаваат сред-

ства за спречување на згрутчување, и тоа силициум-диок-
сид ( S I O 2 ) , со тоа што да не изнесува повеќе од 2% од нето 
им масата на производот. 

На смесите на зачини смеат да им се додаваат при-
родни бои и тоа каротиноиди и каротини, кроцетин, анто-
цијан и бетанин. 

Член 92 
Основните состојки што мораат да се декларираат во 

смесите на зачини се видот и количеството на носачите на 
аромата изразени во мерни единици или во проценти, ка-
ко и зачините и екстрактите на зачините според опаѓачки-
от редослед на употребените количества. 

Покрај другите податоци наведени во член 3 на овој 
правилник, декларацијата мора да содржи и упатство за 
начинот на употреба на смесите на зачини. 

IV. ПАКУВАЊЕ НА ЗАЧИНИ, НА ЕКСТРАКТИ НА ЗА-
ЧИНИ И НА СМЕСИ НА ЗАЧИНИ 

Член 93 
Зачините, екстрактите на зачини и смесите на зачини 

можат да се пуштаат во промет само ако се спакувани во 
оригинални поединечни пакувања во соодветно нето-ко-
личество (маса или зафатнина). 

За пакување на производите од став 1 на овој член 
мора да се користи амбалажа која обезбедува зачувување 
на квалитетот на производот до моментот на отворањето. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 94 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите на Правилникот за ква-
литетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, 
концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пе-
чиво, прашокот за пудинг, диететските производи и ади-
тивите („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78, 20/80, 41/80 и 
45/81) што се однесуваат на утврдувањето на квалитетот 
на зачините. 
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Член 95 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-14203/1 
29 септември 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-78/1 
8 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

51. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗА-

ШТИТА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

средства за лична заштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/84), член 3 се менува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди Ј1ЈЅ 2.В4.001 и 
Ј1ЈЅ 2.В4.055 од член 1 на овој правилник, чие применува-
ње не е задолжително, југословенските стандарди од тој 
член се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
средства за лична заштита што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 23 февруари 1985 

година. 

Бр. 50-4875/2 
10 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

52. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАЛВАНСКИ ПРЕСЛЕКИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи.југословенскиот стандард, што го има 
следниот назив и ознака: 

1) Галвански преслеки. Дефиниции. 
Општо упатство. Означување Ј1ЈЅ С.Т7.105 
донесен со Решението за југословенскиот стандард за гал-
вански превлаки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56). 

53. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАЛВАНСКИ ПОКРИВКИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенскиот стандард за гал-

вански покривки („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/84) 
член 4, се брише. ' 

Член 5 станува член 4. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 24 август 1987 го-

дина. 

Бр. 07-78/2 
8 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

54. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАФТА И 

НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за нафта и нафтени производи што го има след-
ниот назив и ознака: 

Нафта и нафтени деривати. Прециз-
ност на методите на испитување. Одреду-
вање и примена ЛЈЅ В.Н8.012 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на нафта 
и нафтени производи што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-17522/1 
10 декември 1984 година 

белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-17519/1 
10 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

56. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

55. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВА 

КОЖА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за сурова кожа што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Сурова кожа. Општи одредби Ј1ЈЅ О.В 1.001 
2) Сурова кожа. Крућна кожа. Тех-

нички услови ЈХЈЅ С.В 1.006 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 6 на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 

О.В 1.001, чија примена не е задолжителна, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни, а ќе се применуваат на сурова кожа што ќе се произве-
де, однЛшо увезе од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/61), точка 2 на Решението за измена на 
Решението за југословенските стандарди од областа на ин-
дустријата на кожа и измена на Решението за југословен-
ските стандарди од областа на индустријата на кожа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/63) Решението за допол-
нение на Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/63) и Решението за измена на југословенските стан-
дарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/64). 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈ ЗА 
ЦЕВКИ ЗА СПОЈ БЕЗ ЗАТНУВАЧКО НАЛЕГНУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за навој за цевки за спој без затнувачко налегну-
вање што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Навој за цевки за спој без затнувач-
ко легнување. Мери, толеранции и означу-
вање Ј Ш М.В0.056 

2) Навој за цевки за спој со затнувач-
ко налегнување. Мери, дозволени отста-
пувања и означување ЈТЈЅ М.В0.057 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на на-
вои за цевки за спој без затнувачко налегнување што ќе се 
произведуват, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Витвортови навои за цевки - цилин-
дрични и конични - Основни вредности - Ј1ЈЅ М.В0.056 
донесен со Решението за донесувањето на југословенски 
стандарди за навои („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-17521/1 
10 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 
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57. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ 

ЛЕЖИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за тркални лежишта што го има следниот назив 
и ознака: 

Тркални лежишта. Означување Ј1ЈЅ М.С3.506 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен прилогот А на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 

М.С3.506 чија примена не е задолжителна, југословенски-
от стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а 
ќе се применува на тркални лежишта што ќе се произве-
дат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Означување и димензии на тркални-
те лежаи. 1ЅО-систем за означување на 
топчестите лежаи, дел I Ј1ЈЅ М.С3.506 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-17520/1 
10 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

58. ' 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ СО ВСЕЧЕН ПРСТЕН ЗА ЦЕВКИ И 
НАВОЈНИ ПРИКЛУЧОЦИ ЗА КОЧНИЦИ СО КОМ-

ПРИМИРАН ВОЗДУХ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за навојни приклучоци со всечен прстен за цев-

ки и навојни приклучоци за кочници со компримиран воз-
дух што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Прав вовртен приклучок. 
Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.702 

2) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Цевна спојка. Форма и 
мери. Ј1ЈЅМ.В6.703 

3) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Прав преграден приклу-
чок. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.704 

4) Навојни приклучоци со -всечен 
прстен за цевки. Коленест преграден при-
клучок. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.706 

5) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Всечен прстен. Форма и 
мери. - - Ј1ЈЅ М.В6.716 

6) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Права преградна настав-
ка. Форма и мери. ЈТЈЅ М.В6.717 

7) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Вовртна наставка. Форма 
и мери. Ј1ЈЅ М.В6.720 

8) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Спојна наставка. Форма 
имери. ЈТЈЅ М.В6.721 

9) Навојни приклучоци со всечен 
прстен за цевки. Преградно колено. Фор-
ма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.722 

10) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Приклучок за 
црево и цевка. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.908 

11) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Топчест приклу-
чок за црево. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.909 

12) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Продолжно ре-
дукционо колено. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.915 

13) Навојни приклучоци за кочници 
со компромиран воздух. Продолжен ре-
дукционен Т-чатал. Форма и мери. ЈХЈЅ М.В6.918 

14) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Подолго Т-ча-
тал. Форма и мери. ЈТЈЅ М.В6.919 

15) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Вовртно колено. 
Форма и мери. ЈТЈЅ М.В6.924 

16) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Продолжение за 
црево и цевка. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.925 

17) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Топчеста настав-
ка за црево. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.926 

18) Навојни приклучоци за кочници 
со компримиран воздух. Притисен 

' прстен. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.931 
19) Навојни приклучоци за кочници 

со компримиран воздух. Чаура за приклу-
чоци на челниот систем. Форма и мери. - ЈХЈЅ М.В6.949 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Пневматични водови. Цевна спој-
ка со коничен приклучок. Диспозиција - ЈСЈЅ М.В6.908 
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2) Пневматични водови. Цевна спој-
ка со топчест приклучок. Диспозиција - Ј1ЈЅ М.В6.909 

3) Пневматични водови. Коничен 
приклучок за црево. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.925 

4) Пневматични водови. Топчест при-
клучок за црево. Форма и мери. ЈХЈЅ М.В6.926 

5) Пневматични. водови. Упорен 
прстен за цевни приклучоци според Ј1ЈЅ 
М.В6.903. Форма и мери. ЈХЈЅ М.В6.931 

6) Пневматични водови. Фишек за 
цевни спојки на челниот систем. Форма и 
мери. Ј1ЈЅ М.В6.949 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
пневматични водови за кочници за друмски возила и дру-
ги пневматични инсталации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/67); 

7) Продолжено редукционо колено за 
спојки со затиснувачки конус. Форма и 
мери. ГОЅ М.В6.915 

8) Продолжен редукционен трикрак 
"чатал за спојки со затиснувачкг конус. 
Форма и мери. ЈХЈЅ М.В6.918 

9) Подолг трикрак чатал за спојки со 
затиснувачки конус. Форма и мери. Ј1ЈЅ М.В6.919 

10) Вовртно колено. Форма и мери Ј1ЈЅ М.В6.924 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
пневматички водови за кочници на друмски возила и дру-
ги пневматички инсталации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/67); 

11) Диспозиција, состав и главни 
мерки на спојките и приклучоците. Цевен 
приклучок Ј Ш М.В6.702 

12) Диспозиција, состав и главни 
мерки на спојките и приклучоците. Цевна 
спојка Ј1ЈЅ М.В6.703 

-13) Диспозиција, состав и главни 
мерки на спојките и приклучоците. Цевен 
провод низ преграда ЈХЈЅ М.В6.704 

14) Диспозиција, состав и главни 
мерки на спојки и приклучоци. Коленест 
провод низ преграда ЈХЈЅ М.В6.706 

15) Форма и мери на составните де-
лови на спојки и приклучоци. Преградна 
цевна наставка за спојки Ј1ЈЅМ.В6.717 

16) Форма и мери на составните де-
лови на спојки и приклучоци. Вовратна 
цевна наставка за спојки ЈТЈЅ М.В6.720 

17) Форма и мери на составните де-
лови на спојки и приклучоци. Цевна на-
ставка за спојки Ј1ЈЅ М.В6.721 

18) Форма и мери на составните де-
лови на спојки и приклучоци. Преградно 
колено за спојки ЈТЈЅ М.В6.722 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни спојки и приклучоци со всечен прстен („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72); 

19) Всечен прстен за цевни спојки и 
приклучоци. Главни мери Ј1ЈЅ М.В6.716 
донесен со Решението за југсоловенските стандарди за 
мерни апарати и производи на прецизна механика 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-17523/1 
10 декември 1984 година 

Белград 

59. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУС-

ПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за полуспроводнички компоненти што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Полу сирово днички компоненти. 
Референтни методи на мерењето. Општи 
услови Ј1ЈЅ И.К1.470 

2) Биполарни транзистори. Референ-
тни методи на мерењето ЈТЈЅ М.К1.471 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација, 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се произведат, однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18830/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

60. 
Врз основа на член 22 стац 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИ-

ОНИ ВЕНТИЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за регулациони вентили што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Регулациони вентили. Капацитети 
за протек. Равенки за димензионирање на 
регулирачки вентили за нестисливи флуи-
ди во условите на вграденост ЈХЈЅ М.С5.090 

2) Регулирачки вентили. Капацитет 
на протек. Равенки за димензионирање на 
регулирачки вентили за стисливи флуиди 
во условите на вграденост Ј1ЈЅ М.С9.091 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските сттандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18837/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

61. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-

шува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТ-

КА НА ИНФОРМАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за обработка на информации што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Обработка на информации. Арит-
метички и логички операции. Термини и 
дефиниции Ј1ЈЅ 1.А0.012 

2) Обработка на информации. Тех-
ничка опрема. Термини и дефиниции (од-
брани термини) Ј1ЈЅ1.А0.013 

3) Обработка на информации. Пре-
тставување на податоци. Термини и дефи-
ниции ЈТЈЅ 1.А0.015 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18836/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

62. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕСТИЦИ-

ДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за пестициди што го има следниот назив и озна-
ка: 

Пестициди. Хербициди, Вообичаени 
називи, хемиски називи и синоними Ј1ЈЅ Н.Р0.006 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18835/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик - директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

63. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКО-

МУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или 
ОЗЕ. Методи за мерење Ј1ЈЅ М.М6.220 

2) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или 
ОЗЕ. Методи на мерење. Карактеристики 
на мерните уреди ЈТЈЅ ШЧ6.221 

3) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Предавате-
ли за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или 
ОЗЕ. Методи за мерење. Насоки за изведу-
вање на полигони за мерење на зрачењето 
(30 ш) Ј1ЈЅ 1ЅШ6.222 
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4) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Уреди за 
видови на емисии АЗЕ, РЈЕ ИЛИ СЈЗЕ. Ме-
тоди за мерење. Еквивалентна мрежа за 
мрежата на напојување Ј1ЈЅ М.М6.223 

5) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Уреди за 
видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или ОЗЕ. Ме-
тоди за мерење. Мерно место за мерење 
на зрачењето над 100 МИ (3 ш) Ј1ЈЅ М.М6.224 

6) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или СЗЕ. 
Методи за мерење Ј1ЈЅ М.М6.230 

7) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или ОЗЕ. 
Методи за мерење. Мрежи за комбинира-
ње Ј1ЈЅМ.М6.231 

8) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или СЗЕ. 
Методи за мерење. Карактеристики на 
мерните уреди Ј1ЈЅ М.146.232 

9) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или ОЗЕ. 
Методи за мерење. Импулсен шум, карак-
теристики на испитните уреди и баждаре-
ње Ј1ЈЅ М.М6.233 

10) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии АЗЕ, РЗЕ или ОЗЕ. 
Методи за мерење. Интермодулациони 
одзиви Ј1ЈЅ М.Н6.234 

11) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници. 
Методи за мерење. Полигон за испитува-
ње на зрачењето (30 т ) Ј1ЈЅ М.К6.2З6 

12) Радиокомуникации. Уреди што се 
користат во мобилни служби. Приемници 
за видови на емисии КЗЕ, НЗЕ или ЈЗЕ. 
Методи за мерење Ј1ЈЅ М.М6.250 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ра-
диокомуникациите од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18832/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

64. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ 
ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за основните испитувања на влијанието на око-
лината што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка ()с: Испитува-
ње на затнатоста на куќиштето спрема ис-
пуштањето на гасот ЈТЈЅ 1Ч.А5.772 

2) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка (Ј(1: Испитува-
ње на затнатоста на куќиштето спрема ис-
пуштањето на гасот - Ј1ЈЅ М.А5.773 

3) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка ТЈс: Испитува-
ње на механичката издржливост на при-
клучоците при завиткување -Ј1ЈЅ ТЧ.А5.787 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

4) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Ш : Испитува-
ње на механичката издржливост на при-
клучоците и приборите за прицврстување 
при дејството на вртежниот момент ЈХЈЅ М.А5.788 

5) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка (Јк: Испитува-
ње на затнатоста на испитниот гас. Метод 
на испитување со масен спектрометар ЈТЈЅ К.А5.864 

6) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка 01: Испитува-
ње на затнатоста во садот за притисок 
(бомби) Ј1ЈЅ М.А5.865 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ос-
новните испитувања на влијанието на околината од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка (Јс: Затнатост 
на куќиштето спрема пропуштањето на 
гасот ЈТЈЅ М.А5.772 

2) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка (Јс1: Затнатост 
на куќиштето спрема истекувањто на теч-
носта Ј1ЈЅ М.А5.773 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
основни испитувања на влијанието на околината 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/80). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18831/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

65. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Технички услови Ј1ЈЅ Н.02.054 

2) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на амо-
ниумхлорид. Волуметриски метод Ј1ЈЅ Н.С8.192 

3̂  Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на ма-
терии нерастворливи во вода. Гравимет-
риски метод Ј Ш Н.С8.193 

4) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Мерење на рН вредност. Потенцио-
метриски метод ЈШН.08.194 

5) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на сул-
фат. Турбидиметриски метод Ј1ЈЅ Н.С8.195 

6) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на ни-
трат. Колориметриски метод Ј1ЈЅ Н.08.196 

7) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на фос-
фат. Спектрофотометриски метод ЈТЈЅ Н.08.197 

8) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на 
железо. Колориметриски метод Ј1ЈЅ Н.08.198 

9) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на оло-
во, бакар, никел и цинк. Метод на атомска 
апсорпција Ј1ЈЅ Н.С8.199 

10) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на кал-
циум и магнезиум. Метод на атомска ап-
озиција ЈТЈЅ Н.С8.200 

11) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на содржината на на-
триум и калиум. Метод на емисиона спек-
трофотометрија со пламен Ј1ЈЅ Н.08.201 

12) Чисти хемикалии. Амониумхло-
рид. Определување на остатокот по жаре-
на. Гравиметриски метод ЈХЈЅ Н.08.202 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на. овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Чисти хемикалии. Дмониум хлорид - Ј1ЈЅ Н.02 .054 
донесен во Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18833/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик" директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

66. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕНОС-

НИ АЛАТИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за преносни алати со електромотори што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Преносни алати со електромото-
ри. Барања за сигурност. Општи технички 
услови и испитувања 

2) Преносни алати со електромото-
ри. Одвртки и ударни одвртки. Дополни-
телни технички услови и испитувања 

3) Преносни алати со електромото-
ри. Лентести брусилки. Дополнителни 
технички услови и испитувања 

4) Преносни алати со електромото-
ри. Первибратори. Дополнителни технич-
ки услови и испитувања 

5) Преносни алати со електромото-
ри. Ножици за лим. Дополнителни тех-
нички услови и испитувања 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задожителни во целост, а ќе се применуваат на пре-
носни алати со електромотори што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Ј1ЈЅ КМ6.001 

Ј1ЈЅ КМ6.030 

ЈДЈЅ М.М6.045 

ЈОЅ. М.М6.065 

Ј1ЈЅ. Н.М6.090 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Преносни алати со електромото-
ри. Технички услови и испитувања ЈТЈЅ. И.М6.010 

2) Одвивачи. Дополнителни технич-
ки услови ЈТЈЅ. М.М6.030 

3) Лентести брусилки. Дополнителни 
технички услови г Ј1ЈЅ. М.М6.045 

4) Первибратори. Дополнителни тех-
нички услови Ј1ЈЅ. 1Ч.М6.065 

5) Ножици за лим. Дополнителни 
технички услови Ј1ЈЅ. 1Ч.М6.090 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
инсталациони склопки и преносни алати со електромото-
ри („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18838/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик" директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

67. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕНЕРГЕТ-

СКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник "се пропишуваат југословенските 

стандарди за електронски трансформатори што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Енергетски трансформатори. 
Општи технички услови : Ј1ЈЅ. 1.011 ̂  

2) Енергетски трансформатори. 
Зголемување на температурата Ј1ЈЅ. М.Н1.012 

3) Енергетски трансформатори. 
Степени на изолација и диелектрични ис-
питувања. ЈТЈЅ. М.Н1.013 

4) Енергетски трансформатори. 
Изводи и спрега ЈТЈЅ. М.Н1.014 

5) Енергетски трансформатори. 
Издржливост при куса врска ЈТЈЅ. М.Н1.015 

6) Енергетски трансформатори. 
Оптоварување на маслени трансформато-
ри Ј1ЈЅ. 14. Н 1.016 

7) Мерење на нивото на бучава на 
трансформатори и придушници ЈТЈЅ. М.Н1.017 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се состевен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 9 на југословенскиот стандард ЈХЈЅ 

М.Н 1.011, точ. 16, 17 и 18 на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 

К. Н 1.013 и точ. 8 и 9 на југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
М.Н1.014, како и југословенските стандарди Ј1ЈЅ М.Н1.016 
и Ј1ЈЅ Н.Н1.017 чија примена не е задолжителна, југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на енергетски 
трансформатори што ќе се произведат, односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за енергетски трансформатори („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/62). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денбт на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. „50-18829/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
- на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

68. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНХИДРИ-

ДИ НА МАЛЕИНСКА КИСЕЛИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за анхидрид на малеинска киселина што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Анхидрид на мал винска киселина, 
технички. Технички услови . ЈТЈЅ. М.В2.037 

2) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на содржината 
на, анхидрид на малеинска киселина. Во-
луметриски метод ЈТЈЅ. М.В2.401 

3) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на бојата на ис-
топена мостра во единици според Хазен. 
Колоримитриски метод Ј1ЈЅ. М.В2.402 

4) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на точката на 
кристализација ЈТЈЅ. М.В2.403 

5) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на содржината 
на слободни киселини (како малеинска ки-
селина). Потенциометриски метод ЈХЈЅ. К.В2.404 

6) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на остатокот на 
жарењето. Гравитериски метод Ј1ЈЅ. М.В2.405 

7) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на содржината 
на железо. Фотометриски метод ЈТЈЅ. 1Ч.В2.406 

8) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на содржината 
на анхидрид на малеинска киселина. По-
тенциометриски метод Ј1ЈЅ. М.В2.420 

9) Анхидрид на малеинска киселина, 
технички. Определување на содржината 
на бензенска и на О-толуенска киселина и 
анхидриди на цитраконска и фтална кисе-
лина. Метод на гасна хроматографија - Ј1ЈЅ. 1Ч.В2.421 
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10) Анхидрид на малеинска кисели-
на, технички. Определување на стабилнос-
та на бојата во единици според Хазен. 
Колориметриски метод Ј1ЈЅ. М.В2.422 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди Ј1ЈЅ Н.В8.405, Ј1ЈЅ 

Н.В8.406, ЈТЈЅ Н.В8.421 и Ј1ЈЅ Н.В8.422 чие применување 
не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 
на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на анхидрид на малеинска киселина што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето о сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди од областа на хемиската индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-18834/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

69. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ 
СРЕДСТВА ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ОТВОРИ ЗА ДВИЖЕ-
ЊЕ ВО ЗАСОЛНИШТАТА И ДВОНАМЕНСКИТЕ ОБ-

ЈЕКТИ 
1. На задолжително атестирање подлежат челичните 

средства за затворање на отвори за движење (во натамош-
ниот текст: средства за затворање) во засолништата и дво-
наменските објекти (во натамошниот текст: засолништа). 

Средствата за затворање се: врата и капаци произве-
дени од челик. 

2. Постапките за испитување заради задолжително 
атестирање на средствата за затворање се следните: 

1) испитување на типот на средствата за затворање -
постапка по која се испитуваат мострите за да се утврди 
дали одговараат на одредбите од оваа наредба, а заради 
издавање на типски атест; 

2) испитување на поединечно изработени средства за 
затворање - постапка по која се испитува средството за за-
творање за да се утврди дали одговара на одредбите од 
оваа наредба, а заради издавање на поединечен атест; 

3) испитување на средства за затворање од домашно 
сериско производство - постапка на контролно испитува-
ње на средствата за затворање од производната линија, а 
заради утврдување на сообразноста на карактеристиките 
пропишани со оваа наредба со карактеристиките на атес-
тираниот тип; 

4) испитување на средствата за затворање од увоз -
постапка по која се испитува серија на средствата за за-
творање (ако доаѓаат во партии) врз основа на земање 
мостри според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ М.МО.029 
или според одредбата под 2 на овој став, ако се во праша-
ње поединечно увезени средства за затворање. 

Типот на средствата за затворање се определува спо-
ред следните карактеристики: 

1) со мерите на светлиот отвор прикажан на сликата 
од овој став; 

2) со заштитни својства, и тоа: со отпорност на при-
тисок, со отпорност на топлотно оптоварување и со не-
пропусност за навлегување на контаминиран материјал 
(со херметичност); 

3) со обликот на крилата - вратниците; 
4) со насоката на отворање на крилата - вратниците; 
5) со функционалните карактеристики. 
3. На испитување заради задолжително атестирање 

подлежат следните карактеристики на квалитетот на сред-
ствата за затворање; 

1) техничката документација; 
2) мерите; 
3) отпорноста на механичко оптоварување; 
4) херметичноста; 
5) отпорноста на топлотно оптоварување (дејството 

на високите температури на гасовите, пареата и возду-
хот); 

6) функционалноста; 
7) конструкционите карактеристики. 
4. Техничката документација од точка 3 на оваа на-

редба ја содржи: 
1) конструкционата документација со главен мон-

тажен нацрт, со цртежи на елементите, со спецификација 
на материјалот и со список на стандардите и на прописите 
врз основа на кои е изработена; 

2) пресметките на котвењето, на отпорноста на нат-
притисок и на негативно оптоварување, со назначување на 
десетте најоптоварени места на конструкцијата; 

3) техничките услови за изработка, со податоци за 
квалитетот на материјалот, на обработката и на заварени-
те споеви и за формата, мерите и толеранцијата на состав-
ните делови и со податоци за материјалите за заварување, 
херметизација^ термичка изолација и заштита од корози-
ја; 

4) упатство за вградување, ракување и одржување. 
Мерите од точка 3 на оваа наредба мораат да ги ис-

полнуваат следните услови: 
1) мерите на средствата за затворање мораат да би-

дат во согласност со мерите на светлиот отвор пропиша-
ни во Правилникот за техничките нормативи за засолниш-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/83) и со мерите при-
кажани во техничката документација; 

2) толеранциите на мерите на светлиот отвор и на га-
баритите на крилата изнесуваат ± 2 т т ; 

3) деформираноста на крилата и на рамките смее да 
биде таква што разликата помеѓу подолгата и пократката 
дијагонала да изнесува најмногу 3 т т ; 

4) крилата на средствата за затворање мораат да ги 
преклопуваат рамките, и тоа: 

- за вратата и капаците отпорни на притисок - нај-
малку 40 ± 2 шш; 

- за вратата и капаците херметички - најмалку 30 т т 
± 2 т т ; 

5) зјајот помеѓу металните површини на крилата и на 
рамките (граничникот) во затворена положба на средства-
та за затворање изнесува до 2 т т ; 

6) дозволената искривеност на крилата и рамката, 
мерена на краевите на дијагоналите, изнесува и во раста-
вена и во склопена положба до 2 т т ; 

Отпорноста на механичко оптоварување од точка 3 
на оваа наредба мора да ги исполнува следните услови: 
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1) херметичките средства за затворање отпорни на 
притисок мораат во границите на дозволените напони да 
издржат: оптоварување на натпритисок на воздушен уда-
рен бран (во натамошниот текст: позитивно оптоварува-
ње), изразено со статички рамномерно распоредено опто-
варување кое дејствува нормално врз надворешната стра-
на на крилата, а кое зависно од обемот на заштитата изне-
сува 100, 200, 300, 400, 600 или 900 кРа и дејство на одбојот 
изразено со статични рамномерно распоредено оптовару-
вање (во натамошниот текст: негативно оптоварување) 
што дејствува нормално врз внатрешната површина на 
крилата, а кое зависно од обемот на заштитата изнесува 
.20, 40, 60, 80, 120 и 180 кРа; 

2) херметичките средства за затворање отпорни на 
топлотно оптоварување, мораат во границите на дозволе-
ните напони да издржат статичко рамномерно распореде-
но оптоварување пгГо дејствува нормално врз површина-
та на крилата наизменично во двете насоки и кое изнесува 
10 кРа; 

3) допуштените напони за основниот челичен матери-
јал на средствата за затворање, изнесуваат: 

- за притисок, свиткување и стегање ^дор = 0,8 V 
, - за симнување тс1ор = 0,426 Сч 

каде: 
- 0 V - е граница на разеленувањето; 

4) средствата за Затворање, под оптоварувањето про-
пишано со оваа наредба,, не смеат да претрпат пластични 
деформации што ја нарушуваат функционалноста на тие 
средства во целост и по елементи. 

Херметичноста од точка 3 на оваа наредба мора да 
исполнува еден од следните услови: 

1) при излагањето на внатрешната страна на сред-
ствата за затворање на натпритисок од најмалку 100 Ра, 
на температурата на околината, е обезбедена непропус-
тливост за минување на воздух, гасови, пареа и прав, или 

2) при излагањето на натпритисок на внатрешната 
страна на средството за затворање, на температура на 
околината, според начинот предвиден во точка 5 од оваа 
наредба, е ограничено паѓањето на притисокот во херме-
тизирана комора на Др = 100 Ра, во траење од пет мину-
ти. 

Отпорноста на топлотно оптоварување (дејство на 
високи температури на гасови, пареа и воздух) од точка 3 
на оваа наредба мора да ги исполнува следните услови: 

1) херметичките средства за затворање отпорни на 
топлотно оптоварување мораат да издржат дејство на ви-
соки температури на воздухот, гасовите и пареата на кои 
се изложени со својата надворешна страна и со своите тер-
моизолациони особини да го забават порастот на темпе-
ратурата на воздухот во внатрешноста на засолништето; 

2) температурата на внатрешната површина на плат-
ното од крилата на херметичките средства за затворање 
отпорни на топлотно оптоварување, по излагањето на 
надворешната страна на дејството на врел гас или воздух 
на начинот предвиден во точка 5 од оваа наредба, по 90 
минути не смее да ја преминува вредноста од 343 К, а на 
местата на термичките мостови - вредноста од 363 К; 

3) термоизолационото полнење на херметичките 
средства за затворање отпорни на топлотно оптоварување 
мора да биде еквивалентно на квалитетот на минералната 
волна пропишан до југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 
1Ј.М9.015 и мора да биде вградено така што да обезбедува 
исполнување на условите пропишани со оваа наредба; 

4) квалитетот на основното премачкување и на бојата 
мора да биде таков што при излагањето на средството за 
затворање на висока температура, според точка 5 од оваа 
наредба, премачкувањата и боите да не исптштаат штетни 
и отровни материи опасни за здравјето на луѓето; 

5) отпорноста на затиначот вграден во средството за 
затворање, во поглед на дејството на високи темепратури, 
мора да ги исполнува условите предвидени со одредбите 
под 5 на точка 5 од оваа наредба. Ако затиначот е зашти-

тен од дејството на високи температури со конструкцијата 
и обликот на средството за затворање и/или со примена 
на додатни термоизолациони материјали, отпорноста на 
затиначот на високи температури (топлотно оптоварува-
ње) може да биде помала, сразмерно со остварената за-
штита. 

Функционалноста од точка 3 на оваа наредба мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) силата на заклучувањето на крајот на лостот за 
рачно затворање, односно отворање на средството за за-
творање, не смее да биде поголема од 600 М за врата и 400 
К за капаците; 

2) средствата за затворање мораат да бидат изработе-
ни така што да овозможуваат ослободување на отворот за 
движење во случај на потреба, со исфрлање на крилата на 
средството за затворање нанадвор, ако средството е во за-
творена и заклучена положба; 

3) исфрлањето на крилата се врши од внатрешната 
страна или од внатрешната и надворешната страна на за-
солништето, и тоа без задвижување на механизмот за от-
клучување; 

4) ако исфрлањето на крилата се врши рачно - со по-
мош на лост, силата на крајот на лостот не смее да биде 
поголема од 700 М; 

5) ако исфрлањето на крилата се врши рачно - со по-
мош на механизмот за исфрлање, силата на крајот на рач-
ната на механизмот не смее да биде поголема од 250 К; 

6) средствата за затворање мораат да ги задржат сво-
ите функционални карактеристики по илјада последовни 
отворања, односно затворања и по сите испитувања из-
вршени според точка 5 на ова наредба. 

Конструкционите карактеристики од точка 3 на оваа 
наредба мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) дебелината на лимот на платното на крилата на 
средството за затворање отпорни на притисок, изнесува 
најмалку 3 шш; 

2) дебелината на лимот на платното на крилата на 
херметичките средства за затворање отпорни на топлотно 
оптоварување изнесува најмалку 2,5 т т ; 

3) средствата за затворање мораат да имаат праг ви-
сок најмалку 50 т т , а широк најмногу 300 т т , со тоа што 
може да биде фиксиран или подвижен; 

4) конструкционото решение на средството за затво-
рање со подвижен праг мора да биде такво што да обезбе-
дува отпорност на механичко оптоварување и херметич-
ност, во согласност со одредбите на оваа наредба; 

5) средствата за затворање мораат да имаат механи-
зам за поединечно или централно заклучување и од надво-
решната и од внатрешната страна, и тоа: кај свртливи 
крила - на најмалку две места, а кај подвижни крила - на 
најмалку четири места; 

6) механизмот за заклучување мора да биде обезбеден 
од самоотворање, а движењето на лостот при затворањето 
мора да биде одозгора надолу и мора да биде ограничено 
со граничник; 

7) средствата за затворање отпорни на притисок мо-
раат од надворешната страна да бидат опремени со брави 
за заклучување, а од внатрешната страна со посебен уред 
за блокирање на механизмот за заклучување одвнатре; 

8) средствата за затворање мораат да бидат опремени 
со котви (анкери) за врзување на ѕидната маса на засол-
ништето и за пренесување на оптоварувањето на масата 
на средството за затворање и на оптоварувањето според 
одредбите на став 3 од оваа точка, на ѕидовите на засол-
ништето ; 

9) бројот, мерите и распоредот на котвата мораат да 
бидат определени со пресметка така што да се земат пред-
вид распоредот на оптоварувањето по механизмите за за-
клучување, шарките и потпирачите и да обезбедат цврсто 
поврзување на рамките на средството за затворање со ѕи-
дната маса на засолништето; 

10) средството за затворање мора да биде конструи-
рано така што при изработката, испитувањето, монтажата 
и експлоатацијата да не настанат деформации; 

И) средството за затворање мора да биде конструи-
рано така што крилото да налегне на довратникот (рамка-
та) од страна на позитивното оптоварување (однадвор); 
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12) затиначот на средството за затворање мора да би-
де поставен на крилото на средството и мора да биде вгра-
ден така што оптоварувањето од став 3 на оваа точка да 
го преземат металните делови на крилото и на довратни-
кот на средството. Збиеноста на затиначот не смее да ја 
преминува границата на еластичност на материјалот на 
затиначот . Затиначот треба да е заштитен со конструкци-
ја, со термоизолациони ленти или со влошки, од непосред-
ното дејство на топлотното оптоварување, од одредбите 
на став 5 од оваа точка. 

5. Карактеристиките на квалитетот на средството за 
затворање се испитуваат, и тоа: 

1) техничката документација од точка 4 став 1 на оваа 
наредба, заради утврдување на усогласеноста на техничка-
та документација со условите пропишани со оваа наредба 
и утврдување на усогласеноста на мострите со техничката 
документација; 

2) мерите од точка 4 став 1 на оваа наредба се испиту-
ваат на рамна и цврста подлога, со мерна лента и меха-
нички мерила - еталони за мерење на зјај; 

3) отпорноста на механичко оптоварување од точка 4 
став 3 на оваа наредба се испитува на следниот начин: 

- средството за затворање се поставува врз уредот за 
создавање на хидростатички притисок во хоризонтална 
положба, така што да се потпира врз своите шарки и за-
творачи; 

- вградувањето на средството за затворање на уредот 
за создавање на хидростатички притсок, при испитување-
то мора во целост да ги исполнува условите на вградува-
њето на тоа средство во засолниште; 

- мерењето на напрегањето во конструкцијата се 
врши со електроотпорни тензометарски мерни ленти (во 
натамошниот текст: тензометарски ленти), а регистрира-
њето на мерните големини се врши со мерниот систем за 
мерење на статичко напрегање; 

- тензометарските ленти се поставуваат на најмалку 
десет места на максималните напрегања; 

- хидростатичкиот притисок се мери за време на ис-
питувањето со прецизен испитен манометар од класа на 
точноста 0,6; 

- хидростатичкиот притисок се зголемува степенесто 
до достигање на испитниот притисок определен со вред-
ностите на оптоварувањето во став 3 точка 4 од оваа на-
редба, при што чекорот на оптоварувањето изнесува 1/5 
од испитниот притисок. Испитниот притисок се одржува 
во траење од една минута. 

За херметички средства за затворање отпорни на при-
тисок, се врши испитување на позитивното оптоварување 
и на негативното оптоварување, и тоа: 

- отпорноста на позитивното оптоварување се врши 
со нанесување на хидростатички притисок на надворешна-
та страна на средството за затворање што при употрбата 
е изложена на дејството на воздушниот ударен бран на ек-
сплозијата; 

- отпорноста на негативното оптоварување се врши 
со нанесување на хидростатички притисок врз внатрешна-
та страна на средството, спротивна од насоката на воз-
дужниот ударен бран на експлозијата. 

За херметички средства за затворање отпорни на топ-
лотно оптоварување, на хидростатички притисок се изла-
га прво надворешната страна, а потоа внатрешната стра-
на на средството. 

Испитувањето на отпорноста на механичко оптова-
рување се повторува трипати. 

За време на испитувањето на отпорноста на механич-
ко оптоварување, не смее да дојде до пластични деформа-
ции на врзните елементи (шарки, механизми за заклучува-
ње, итн.), што би ги нарушиле карактеристиките на квали-
тетот пропишани со оваа наредба; Ј 

4) херметичноста од точка 4 став 4 на оваа наредба се 
испитува на порталот кој обезбедува обесување на доврат-

никот со крило во положба на експлоатацијата. Врската 
на довратникот и порталот мора да биде целосно херме-
тизирана. Испитувањето се врши на еден од следните два 
начина, и тоа: 

а) испитување со дим се врши така што во херметизи-
ран простор, кој од една страна е затворен со крилото на 
средството за затворање, а од другата страна е затворен 
со вертикалниот ѕид на порталот, се палат материи кои 
при согорувањето создаваат нештетен дим (динкова маг-
ла т.е. „Бергерова смеса"), со истовремено воведување на 
воздух под притисок во херметизираниот простор. Маса-
та на материјата која создала дим, изнесува два грама. 

Воведување на воздух се врши низ отвор со приклу-
чок во ѕидот на порталот, а притисокот се контролира со 
микроманометар што се приклучува кон приклучок посеб-
но изработен за тоа сместен во ѕидот на порталот. 

По стабилизирањето на натпритисокот од 100 Ра во 
херметизираниот простор, се врши контрола на навлегу-
вањето на лимот по обемот на крилото со помош на избор 
на светлина со јачина од 500 ЧУ, во траење од 5 минути. 

Се смета дека мострата го исполнила условот за хер-
метичност, ако за време на испитувањето не дојде до на-
влегување на дим; 

б) испитување со паѓање на притисокот се врши така 
што по стабилизирање на натпритисокот од 1000 Ра во 
херметизираниот простор, со повторно отчитување на ма-
нометарот по пет минути се утврдува „почетниот прити-
сок" кој не смее да биде помал од 400 Ра. 

Истовремено почнува да се врши контрола на херме-
тичноста, со отчитување на паѓањето на „почетниот при-
тисок" на микроманометарот. 

Отчитувањето на вредноста на микроманометарот се 
врши во временски интервали од по 30 секунди, во траење 
од пет минути. 

Се смета дека мострата го исполнила условот на хер-
метичност, ако натпритисокот во херметизираниот про-
стор не опаднал повеќе од 100 Ра во однос на „почетниот 
притисок", во траење од пет минути. 

5) отпорноста на гоплотното оптоварување (дејство 
на високи температури на гасовите, пареата и воздухот) 
од точка 4 став 5 на оваа наредба се испитува на тој начин 
што херметичко средството за затворање отпорно на топ-
лотно оптоварување се монтира на соодветен отвор на 
пожарната комора, конструирана во согласност со југос-
ловенските стандарди Ј1ЈЅ ТЈ.Ј1.090 и Ј1ЈЅ 1Ј.Ј1.160, така 
што со надворешната страна на крилото е свртено кон ко-
мората. 

Во пожарната комора се развива висока температура 
со воведување на врел гас или воздух низ приклучокот 
вграден во ѕидот на комората, или со развивање на пожар 
во самата комора, со што надворешната страна на крило-
то на средството за затворање се излага на дејството на 
висока температура. 

Режимот на порастот на температурата во пожарна-
та комора е определен во следната табела 1. 

Табела 1 

1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
АТ 0 110 156 191 220 246 270 291 311 330 

каде што е: 
- 1 - време на изложеноста на средството, во минути 
- А Т - пораст на температурата во пожарната комо-

ра во однос на температурата на околината, во степени на 
Келвин. 

Порастот на температурата во пожарната комора се 
мери за време на испитувањето со вградени термопарови, 
според точка 4.1 од југословенскиот стандард ЈТЈЅ ТЈ.Ј1.070 
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Мерењето на температурата на неизложената страна 
на мострата (внатрешна страна на крилото) се врши со 
термопарови или со електртоотпорни термометри, во сог-
ласност со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ ХЈ.Ј1.200. Термо-
паровите мораат да имаат компензациони водови до мес-
тото на температурата на споредувањето (температура на 
околината која смее да се движи помеѓу 278 и 303 К). 

Температурата се мери на најмалку пет места на кри-
лото на средството за затворање, и тоа на пресеците на 
дијагоналите на крилото и четвртините на крилото, како 
и на местата на термичките мостови (навлегувања на ме-
тални елементи низ крилото), на растојание не помало од 
100 т т од рамката на средството; 

6) функционалноста од точка 4 став 6 на оваа наредба 
се испитува на следниот начин: 

- мерењето на силата на заклучувањето се врши со 
динамометар или со соодветни тегови на најголемиот 
крак на лостот, при што измерената сила не смее да ја 
надминува пропишаната вредност; 

- испитување на можноста за исфрлање на крилата 
на средството за затворање се врши така што тоа, заедно 
со довратникот, се вградува на порталот за испитување и 
така вградено се заклучува со затворачи. Со користење на 
лостот за исфрлање со должина од 1.200 т т , или на меха-
низамот за исфрлање, крилато на средството се одвојува 
од довратникот, при што силата на крајот на лостот за ис-
фрлање односно на крајот на рачката на механизмот за ис-
фрлање не смее да ја надминува пропишаната вредност. 
Тоа испитување се повторува трипати; 

- испитување на трајноста на средството за затвора-
ње, во смисла на точка 4 став 6 од одредбата под 6 на оваа 
наредба, се врши на опитниот портал, на кој средството се 
вградува заедно со довратникот. Крилото на средството 
се врзува со посебен механизам за механички или електри-
чен погон, кој врши отворање на крилата на средството за 
затворање до 600, а потоа го затвара без пригушување. Таа 
постапка се повторува илјада пати последовно. Се смета 
дека средството за затворање го задоволило тоа испитува-
ње ако во текот на испитувањето не е оштетена мострата 
или не се нарушени неговите функционални конструкцис-
ки карактеристики. 

7) конструкционите карактеристики од точка 4 став 7 
на оваа наредба се испитуваат визуелно и.со мерење на 
пропишаните димензии со соодветни мерила. 

6. Организацијата на здружен труд која произведува 
или увезува средства за затворање, со барањето за вршење 
на работите на задолжително атестирање, што"и го подне-
сува на организацијата на здружен труд овластена за 
вршење на работи на задолжително атестирање, ги доста-
вува и следните податоци: 

1) краток опис на средството за затворање со дефин-
ција на типот според точка 2 од оваа наредба; 

2) техничка документација; 
3) доказ за квалитетот: 
- на материјалите кои во конструкцијата на средство-

то за затворање директно се изложени на отповарувањата 
од точка 4 став 3 на оваа наредба, 

- на материјалите за изработка на затиначката лента 
за запинање, 

- - на материјалите за термичка изолација, 
- на заварените споеви; 
4) доказ за квалитетот на материјалите за заштита од 

корозија, и тоа: 
- на материјалот за основното премачкување и боја, 
- на разредувачот, 
- на материјалот за подмачкување; 
5) доказ за стручната способност на заварувачите, во 

согласност со југословенскиот стандард ЈТЈЅ С.Т3.061. 

7. Мострите за испитување, заради вршење на работи 
на задолжителното атестирање на типот на средството за 

затворање, ги избира организацијата на здружен труд ов-
ластена за вршење на работи на задолжителното атести-
рање кај производителот од произведената количина на 
средството за затворање, или на складот на увозникот -
од партијата од увоз. 

За испитување се потребни две мостри од еден тип - ' 
за средствата за затворање од домашно производство или 
една мостра од еден тип - за партија од увоз. 

За земање на мостра, организацијата на здружен труд 
овластена за вршење на работи на задолжителното атес-
тирање составува записник, кој содржи: 

1) фирма, односно назив и седиште на производите-
лот, односно увозникот; 

2) назив и тип на производот; 
3) број на мострите; 
4) ознаки на мострите; 
5) место и датум на земање на мострите; 
6) известување за забележените недостатоци како 

што се: видливи грешки на средството за затворање, туѓи 
материи видливи со голо око, неуедначеност на бојата, не-
целосно или погрешно означување, непостоење на упат-
ство за ракување и одржување, итн. 

Записникот го потпишуваат претставниците на про-
изводителите односно на увозниците и претставниците на 
организацијата на здружен труд овластена за вршење на 
работи на задолжителното атестирање. 

Мострите по испитувањето се чуваат кај производи-
телот. Ако производителот одлучи дека може да ги вгради 
во засолниште, за тоа ја известува организацијата на 
здружен труд овластена за вршење на работи на за-
должителното атестирање што го издала атестот, со точ-
на назнака на локацијата на вградувањето. 

8. Извештајот за испитување на средствата за затво-
рање, што се произведувани во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, содржи: 

1) основни технички податоци за средството за затво-
рање; 

2) податоци за земањето на мостри, и тоа: број на 
мострите, ознаки на мострите, место и датум на земањето 
на мострите и број на записникот; 

3) вредности на карактеристиките на квалитетот, до-
биени со испитувањата извршени во согласност со точка 5 
од оваа наредба; 

4) заклучок во кој организацијата на здружен труд ов-
ластена за вршење на работи на задолжителното атести-
рање го образлага издавањето или одбивањето на издава-
ње на атестот; 

5) назив на организацијата на здружен труд овласте-
на за вршење на работи на задолжителното атестирање, 
седиште и датум, потпис на овластеното лице и отпечаток 
на печатот. 

Извештајот за испитување на средствата за затвора-
ње, што се увезени од странство, покрај податоците од 
став 1 на оваа точка, содржи и: вид и тип на средството, 
назив на производителот, земја на потеклото, назив на ис-
порачувачот односно на увозникот, број и датум на за-
клучницата, број и датум на договорот, број и датум на 
фактурата, место и датум на втасувањето и количина. 

9. За средствата за затворање за кои со испитување ќе 
се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, орга-
низацијата на здружен труд овластена за вршење на рабо-
ти на задолжителното атестриање издава атест, кон кој 
прилага извештај за испитувањето. 

Атестот, со приложениот извештај за испитувањето, 
се издава во три примероци од кои еден се доставува до 
подносителот на барањето за атестирање, еден до Сојуз-
ниот завод за стандардизација, а еден го задржува органи-
зацијата на здружен труд што го издала атестот. 

Рокот на важењето на атестот за атестираниот тип на 
средството за затворање од домашно производство, што 
се произведува сериски, е шест години од денот на издава-



4 Страна 158 - Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 февруари 1985 

њето на атестот, ако со контролно испитување извршено 
според точка 11 на оваа наредба се утврди дека средствата 
за затворање од производството се сообразни со атестира-
ниот тип. 

Важењето на издадениот типски атест престанува и 
кога на атестираниот тип на средството за затворање се 
извршат измени во конструкцијата, што влијаат врз про-
пишаните карактеристики на средството. Во тој случај, 
производителот, за извршените измени, мора да ја извести 
организацијата на здружен труд овластена за вршење на 
работи на задолжителното атестирање што го издала 
атестот, заради повторно атестирање на тој тип средство 
за затворање. 

Рокот на важењето на атестот за средствата за затво-
рање од увоз е една година. 

Се смета дека средство за затворање е снабдено со 
важечки ат^ст, без оглед на датумот на продажбата, ако е 
произведено во рокот на важењето на атестот. 

10. Средството за затворање за кое е издаден атест, 
производителот односно увозникот го означува со атестен 
знак. 

Означувањето со атестен знак се врши на посебна 
плочка, налепница или со втиснување, во горниот десен 
агол од надворешната страна на средството за затворање, 
во согласност со Наредбата за изгледот и употребата на 
атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 и 
31/81), при што големината „В" од точка 4 на таа наредба 
мора да изнесува најмалку 50 пи1. 

Атестниот знак со кој се означува средството за за-
творање мора да содржи и две буквени ознаки и две број-
чени ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и 
подгрупата на југословенски стандарди на кои им припаѓа 
тоа средство (ЅК) а бројчените ознаки се шифри на орга-
низациите на здружен труд овластени за вршење на рабо-
ти на задолжителното атестирање. 

Покрај атестниот знак, атестираното средство за за-
творање мора да биде означено и со посебна плочка, која 
содржи: 

1) податоци за фирмата односно назив и седиште на 
производителот; 

2) ознака на типот на производот, според табела 2; 
3) број и датум на издавањето на типскиот атест; 
4) производствен број; 
5) година на производството. 

Табела 2 

Вид и тип Назив или својство Ознака 

Вид 
врата В 

Вид 
капаци К 

отпорност на притисок П 
Заштитно 
својство херметичкиот X Заштитно 
својство 

отпорност на топлотно оптоварување Т 

средства на отпорноста 100 кРа 100 

средства на отпорноста 200 " 200 

Отпорност на средства на отпорноста 300 " 300 
притисок средства на отпорноста 400 " 400 

средства на отпорноста 600 " 600 

средства на отпорноста 900 " 900 

Насока на от- десна Д 
ворање лева л 

ПРИМЕР НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТО ЗА ЗА-
ТВОРАЊЕ 

В - ПХТ - 900 - 800 х 1800 - Д 
I насока на отворање 
I 

мери на светлиот от-
вор 

- - „ - - ознака на отпорнос-
та на притисок 

„ „ - . , ознака на заштитно-
то својство 

. в вид на средството за 
затворање 

Минималната височина на ознаката е 5 т т , а височи-
ната на вдлабнатината или на издаденоста е најмалку 
1/10 од височината. На плочките за означување од нерѓо-
сувачки челик, длабочината на гравурата не треба да биде 
поголема од 0,6 т т , без оглед на височината на ознаката. 

Плочките за означување имаат дебелина еднаква на 
1/25 од нивната најголема димензија, но не помала од 2 
т т . Се изработуваат од алуминиумон лим, нерѓосувачки 
челик, бронза или месинг. 

Плочката за означување се зацврснува на крилото од 
средството за затворање под атестниот знак, на еден од 
следните начини: 

1) со меко заварување или тврдо заварување, дирек-
тно или со помош на рамката; 

2) со впуштени завртки, блокирани на определено 
место со пунктирање или со меко заварување; 

3) со заковки. 
Дебелината на плочката за означување може да се на-

мали на 1 т т , ако плочката е зацврстена со помош на 
рамка или ако е меко заварена или тврдо заварена по це-
лиот раб. 

11. Контрола на сообразноста на средството за затво-
рање од домашно производство - со атестираната мостра, 
се врши еднаш во три години. 

Контрола на сообразноста на средството за затвора-
ње врши организацијата на здружен труд овластена за 
вршење на работи на задолжителното атестирање. 

При контрола на сообразноста се испитуваат карак-
теристиките на квалитетот предвидени во точка 4 од оваа 
наредба. 

Методите на испитување на карактеристиките на ква-
литетот, при контрола на сообразноста, се предвидени во 
точка 5 од оваа наредба. 

За контрола на сообразноста се зема една мостра, а 
постапката за земање на мостри е предвидена во точка 7 
од оваа наредба. 

Ако резултатите на испитувањето покажат дека три 
или повеќе карактеристики на квалитетот не ги исполну-
ваат условите пропишани во точка 4 од оваа наредба -
атестот се одзема. 

Ако резултатите на испитувањето покажат дека една 
карактеристика на квалитетот или две карактеристики на 
квалитетот не ги исполнуваат условите пропишани во 
точка 4 од оваа наредба - атестот се повлекува, а испиту-
вањето на онаа карактеристика (или на оние карактерис-
тики) што не задоволиле, се повторува на двократен број 
мостри. По така повтореното испитување, атестот се по-
тврдува ако резултатите се позитивни, или се одзема ако 
резултатите се негативни. 

Извештајот за контрола на сообразноста на средство-
то за затворање со атестираниот тип, организацијата на 
здружен труд овластена за вршење на работи на за-
должителното атестирање го издава на начинот предви-
ден во точка 8 од оваа наредба. 
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12. За атестирање на средствата за затворање, Сојуз-
ниот завод за стандардизација може да ја овласти органи-
зацијата на здружен труд која во поглед на опременоста и 
стручната квалификација на кадрите ги исполнува следни-
те услови, и тоа: 

а) располага со следната опрема: 
1) со уред за мерење и регистрирање на притисокот 

по единица време, со најмалку два давачи на притисок, со 
можност за мерење на вршните вредности; 

2) со повеќеканален уред за мерење на напрегањето 
во материјалот, со истовремена можност за регистрирање 
на текот на кривата линија на промената на напрегањето; 

3) со повеќеканален уред за мерење на температура 
до 5000С; 

4) со комора и уред за испитување на средството за 
затворање со хидростатички притисок; 

5) со уред за испитување на херметичноста, со ин-
струменти за отчитување на паѓањето на притисокот по 
единица време и со светлосен извор за забележување на 
навлегувањето на дим; 

б) со термичка (пожарна) комора, со генератор на 
врел гас (воздух) и со уред за регулирање и, мерење на тем-
пературата во комората заради испитување на топлотна-
та отпорност на средството за затворање; 

7) со термопарови или термометри врз принцип на 
електричен отпор, за мерење на температурата на по-
вршината на металната обвивка; 

8) со уред за испитување на трајноста на средството 
за затворање со последовно затворање односно отворање, 
со портал, со механизам, со електромоторен и механички 
погон и со бројач; 

9) со инструменти (динамометри или тегови) за мере-
ње на силите на заклучувањето и исфрлувањата на крило-
то на средството за затворање; 

10) со мерни ленти, микрометарски мерила и еталони 
за мерење на основните димензии, зјајот и толеранцијата 
на пропишаните одредби од оваа наредба; 

6) располага со работници за работи на испитување-
то на средствата за затворање, кои ги имаат следните 
стручни квалификации и работно искуство: 

1) за раководење со испитувањата на средствата за 
затворање - дипломиран инженер од техничка струка со 
најмалку пет години работно искуство на работи на испи-
тувањето на средствата за затворање или на работи на ис-
питувањето на карактеристиките на челичните конструк-
ции; 

2) со стручни работници, и тоа - со најмалку двајца 
дипломирани инженери од техничка струка, специјализи-
рани за одделни подрачја на испитување од оваа наредба, 
со најмалку три години работно искуство на тие работи; 

3) за вршење на работи на испитувањето и ракување-
то со соодветни уреди - со најмалку три работници со 
средна стручна подготовка и со најмалку три години ра-
ботно искуство на тие работи. 

13. Организацијата на здружен труд овластена за 
вршење на работи на задолжителното атестирање е 
должна на производителот односно увозникот да му изда-
де атест или да одбие да му издаде атест во рок од 60 дена 
од денот на приемот на мострата. 

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на една 
година од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-9444/1 
12 јуни 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод Јза стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

70. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и. член 
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ПРИКЛУ-
ЧОЦИТЕ ЗА СИГУРНОСНИ ПОЈАСИ ВО ПАТНИЧ-

КИТЕ АВТОМОБИЛИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат приклу-
чоците за сигурносни појаси во патничките автомобили. 

2. Карактеристиките на квалитетот на приклучоците 
за сигурносни појаси во патничките автомобили што под-
лежат на испитување, методите на испитувањето, постап-
ката и начинот на земање мостри, контролата на сообраз-
носта на сериски произведените патнички автомобили со 
хомологираниот тип, постапката за задолжителна хомо-
логација, содржината на извештајот за испитувањето за-
ради издавање соопштение за хомологација, изгледот на 
хомологационата ознака и на образецот на соопштението 
за хомологација се дадени во Еднообразните услови за ис-
питување и спроведување на задолжителната хомологаци-
ја на приклучоците за сигурносни појаси во патничките ав-
томобили, - што се составени врз основа на Правилникот 
број 14 кој е донесен врз основа на Спогодбата за усвојува-
ње на еднообразните услови за хомологација и заемно 
признавање на хомологацијата на опремата и деловите на 
моторните возила, потпишана во Женева на 20 март 1958 
година, и ратификувана на 31 октомври 1961 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62), претставуваат соста-
вен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно изда-
ние на Сојузниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителната хомологација на приклучоците за 
сигурносни појаси во патничките автомобили се врши врз 
мостри што претставуваат тип на патнички автомобил во 
поглед на приклучоците за сигурносни појаси опфатени со 
оваа наредба. 

4. За типот на патничкиот автомобил на приклучоци-
те за сигурносни појаси што, според извештајот за испиту-
вањето на односниот тип, ги исполнува пропишаните ус-
лови, Сојузниот завод за стандардизација издава соопште-
ние за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на приклучоците за 
сигурносни појаси на сериски произведените патнички ав-
томобили со хомологираниот тип ја врши организацијата 
на здружен труд овластена за хомологација на патнички 
автомобили, според оваа наредба. 

6. За хомологационите испитувања на приклучоците 
со сигурносни појаси според оваа наредба, може да се ов-
ласти организација на здружен труд која, покрај условите 
од член 60 на Законот за стандардизацијата, исполнува и 
посебни услови, и тоа: 

1) да располага со следната опрема: 
- со уреди за статични и динамички испитувања спо-

ред еднообразните услови; -
- со тридимензионална пробна кукла; 

2) да располага со работници за работи на испитува-
њето на деловите и опремата на возилата, кои ги имаат 
следните стручни квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во паршање стручни работници - техничари 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз новоконструира-
ните патнички автомобили во рок од еден месец, а врз пат-
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ничките автомобили од текуштото производство во рок 
од една година од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на еден 
месец од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 32-15166/1 
2 август 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

71. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

6. За хомологација на сијалици со усвитено влакно 
може да се овласти организацијата на здружен труд која, 
покрај условите од член 60 на Законот за стандардизација-
та, исполнува и посебни услови, и тоа: 

1) да располага со следната опрема: 
- со уред за фотометриски испитувања; 
- со уред за колориметриски испитувања на светлос-

та; 
- со уреди за проверка на оптичките и геометриските 

карактеристики; 
2) да располага со работници за работи на испитува-

њето на светлосните карактеристики на деловите и опре-
мата на моторните возила и нивните приколки, што ги 
имаат следните стручни квалификации и работно искус-
тво: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници-техничари 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 32-12234/1 
26 август 1984 година 

Белград 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА СИЈАЛИ- ' 
ЦИТЕ СО УСВИТЕНО ВЛАКНО ЗА МОТОРНИ ВОЗИ-

ЛА И НИВНИ ПРИКОЛКИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат сијали-
ците со усвитено влакно наменети за хомологирани свет-
ла на моторните возила и нивните приколки. 

2. Карактеристиките на квалитетот на сијалиците со 
усвитено влакно што подлежат на испитување, методите 
на испитувањето, постапката и начинот на земање мос-
три, контролата на сообразноста на сериски произведени-
те сијалици со усвитено влакно со хомологираниот тип, 
постапката за задолжителна хомологација, содржината на 
извештајот за испитувањето на типот заради издавање со-
општение за хомологација, изгледот на хомологационата 
ознака и на образецот на соопштението за хомологација 
се дадени во Еднообразните услови за испитување и спро-
ведување на задолжителната хомологација на сијалиците 
со усвитено влакно за моторни возила и нивни приколки, 
- изработени врз основа на Правилникот број 37 донесен 
врз основа на Спогодбата за усвојување на Еднообразните 
услови за хомологација и заемно признавање на хомоло-
гацијата на опремата и деловите на моторните возила, 
составена во Женева на 20 март 1958 година, ратификува-
на на 31 октомври 1961 година и објавена во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/62, што претставуваат составен дел 
на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на сијалици со усвите-
но влакно се врши на мострите што претставуваат тип на 
сијалици со усвитено влакно опфатени со оваа наредба. 

4. За тип на сијалици со усвитено влакно што, според 
извештајот за испитувањето на односниот тип, ги испол-
нува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандарди-
зација издава соопштение за хомологација. 

5. Контрола на сообразноста на сијалиците со усвите-
но влакон од редовно производство со хомологираниот 
тип врши организацијата на здружен труд овластена за 
хомологација на сијалици со усвитено влакно, според оваа 
наредба. 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

72. 

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и чл. 176 ст. 3 и 4 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82, 34/83 и 70/83), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИ-
ДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАН-

СТВО 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрира-

ње и евидентирање на кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77, 19/78, 69/78, 28/79, 
64/80, 10/81 и 43/81), во точка 5 по ставот Зсе додава нов 
став 4, кој гласи: 

„Кон пријавата за склучена кредитна работа кај син-
дицираните кредити се доставува и спецификација за пое-
динечното учество на странските кредитори во вкупниот 
кредит, на образецот КЗ-7, што е отпечатен кон оваа одлу-
ка и е нејзин составен дел". 

2. Обрасците КЗ-2 до КЗ-6 се заменуваат со обрасците 
КЗ-2 до КЗ-7, кои гласат: 1 

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

О.бр.74 
8 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југос-

лавија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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73. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Саборот на СР Хрват-
ска, Извршниот совет на Собранието на С АЛ Војводина, 
Извршниот совет на Собранието на заедницата на општи-
ната Осиек, Извршниот совет на Собранието на општина-
та Апатин, Извршниот совет на Собранието на општина-
та Бели Манастир, Извршниот совет на Собранието на 
општината Сомбор, Извршниот совет на Собранието на 
општината Шид, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Оџаци, Извршниот совет на Собранието на оп-
штината Вуковар и работната организација Ловно-шум-
ското стопанство „Јелен" од Белград (во натамошниот 
текст: „учесниците на општествениот договор") склучува-
ат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАШТИТА, УНАПРЕДУВАЊЕ, СТОПАНИСУВАЊЕ 
И РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
БАРАЊСКИ, БАНКИ, ПЛОЧКИ И ШИДСКИ ШУМ-

СКИ И ЛОВНИ ПОВРШИНИ 

Член 1 
Со овој општествен договор се усогласуваат односи-

те на учесниците на општествениот договор во осигурува-
њето на условите за остварување на единствен режим на 
заштита, унапредување, стопанисување и рационално ко-
ристење на определени барањски, бачки, плочки и шидски 
шумски и ловни површини (во натамошниот текст: „шум-
ско-ловното подрачје"). 

Член 2 
Шумско-ловното подрачје се простира на крај-

брежниот дел на реките Дунав и Драва, и ги претставува 
шумските и ловните површини кои, заради нивните еко-
лошки, научни и естетски вредности, потребно е посебно 
да се заштитат со усогласениот режим на заштита. 

Со шумско-ловното подрачје управуваат работници-
те на основните организации на здружен труд „Бели Маг 
настир", „Дарда", „Тиквеш", „Змаевац", „Илок", „Ала-
тон", „Оџаци" и „Бачки Моноштор", во состав на Работ-
ната организација Ловно-шумско стопанство „Јелен" од 
Белград (во натамошниот текст: „Работната организаци-
ја")-

Границите на шумско-ловното подрачје се опишани 
и вцртани во посебниот прилог кој е составен дел на овој 
општествен договор, а не се објавува кон овој општествен 
договор. 

Член 3 
Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска се об-

врзува, во рамките на своите права и должности, дека ќе 
му предложи на Саборот на СР Хрватска донесување на 
посебен закон, со кој ќе се уредат степенот на заштитата, 
начинот на управувањето, условите и начинот на користе-
њето на шумските и ловните површини на подрачјето на 
општините Бели Манастир и Вуковар, како посебно за-
штитен објект на природата, во согласност со одредбите 
од Законот за заштита на природата („Народне новине", 
бр. 54/76 и 41/83). 

Извршниот совет на Собранието на САП Војводина 
се обврзува, во рамките на своите права и должности, дека 
ќе преземе соодветни мерки заради осигурување на спро-
ведувањето на општествениот договор, со кој ќе се уредат 
степенот на заштитата, начинот на управувањето, услови-
те и начинот на користењето на шумските и ловните по-
вршини на подрачјето на општините Апатин, Оџаци, Сом-
бор и Шид, како посебно заштитен објект на природата, 
во согласност со одредбите од Законот за заштита на де-
лови на природата („Службени лист САП Војводине", бр. 
27/78). 

Член 4 
Сојузниот извршен совет, во рамките на своите права 

и должности, ќе преземе мерки врз основните организации 
на здружен труд од член 2 став 2 на овој општествен дого-
вор, во состав на Работната организација, да се пренесат 
правата на користење, управување и располагање со објек-
тите и со другите средства на шумско-ловното подрачје 
на кои тие права ги има федерацијата. 

Со спогодба меѓу надлежниот орган на федерацијата 
и Работната организација односно основните организации 
од член 2 став 2 на овој општествен договор ќе се уредат 
меѓусебните права и обврски во поглед на условите и на-
чинот на одржувањето и користењето на објектите и на 
другите средства од став 1 на овој член. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на општествено-

-политичките заедници, како учесници на овој општествен 
договор, на чија територија односно подрачје се наоѓа 
Шумско-ловното подрачје, се обврзуваат дека со своите 
планови за развој ќе осигурат складен развој и унапреду-
вање на шумско-ловното подрачје. 

Со шумите и шумските земјишта, со деловите на 
шумско-ловното подрачје, ќе се стопанисува во соглас-
ност со целите и насоките на шумско-стопанската основа 
на Славонско-барањското шумско-стопанско подрачје од-
носно на соодветно шумско-стопанско подрачје на терито-
ријата на САП Војводина. 

Член 6 
Работната организација се обврзува дека со шумско-

-ловното подрачје ќе стопанисува на начин со кој ќе се 
осигури заштита, зачувување и унапредување на стопан-
ството од општ интерес на тоа подрачје. 

Работната организација се обврзува дека дејностите 
на шумарството, ловџиството, речното рибарство, туриз-
мот и угостителството, како и другите дејности ќе ги 
врши на начин со кој ќе се осигури рационално искористу-
вање на природните богатства на шумско-ловното под-
рачје и ќе ги остварува општите и посебни интереси во тие 
дејности. 

Член 7 
Работната организација се обврзува дека на органите 

на федерацијата, на СР Хрватска и на САП Војводина ќе 
им осигури лов на дивеч во обемот што им одговара на 
нивните репрезентативни потреби. 

На шумско-ловното подрачје може да му се одобри 
лов на дивеч и за потреби на други општествено-политич-
ки заедници или самоуправни организации и заедници и 
на граѓани. 

. За отстрелување на дивеч Работната организација од-
носно основната организација во нејзиниот состав имаат 
право на наплата на фактичката односно утврдената цена 
за одделен вид на дивечи. 

Член 8 
Работната организација е согласна средствата за од-

гледување, заштита и чување на шуми и дивечи и на други 
природни богатства на шумско-ловното подрачје да се 
осигурат од вкупниот приход и доход што ќе го оствари 
со вршење на дејностите од член 6 став 2 на овој општес-
твен договор. 

Член 9 
Заради остварување на посебен општествен интерес 

во работењето на Работната организација, учесниците на 
овој општествен договор се согласни да се формира Совет 
на шумско-ловното подрачје (во натамошниот текст: Со-
ветот) како општествен орган на управувањето. 

Член 10 
Советот има 10 членови. 
Советот го сочинуваат по еден претставник на секој 

од учесниците на овој договор. 
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Членовите на Советот се именуваат на четири години 
и можаТ^да бидат повторно именувани. 

Советот избира претседател од редот на своите чле-
нови. 

Советот донесува деловник за својата работа. 
Вршењето на стручно-административните рботи за 

работа на Советот го осигурува Работната организација. 

Член 11 
Заради остварување на посебен општествен интерес и 

остварување на целите од член 1 на овој општествен дого-
вор, учесниците на овој општествен договор се согласни 
Советот: 

- да соодлучува со работниците на Работната органи-
зација во утврдувањето и остварувањето на програмата за 
развој на шумско-ловното подрачје; 

- да соодлучува со работниците на Работната органи-
зација за основната намена на користењето на недвижнос-
тите и на другите средства на шумско-ловното подрачје; 

- да соодлучува со работниците на Работната органи-
зација за основните услови за стекнување на доходот и ра-
ботење; 

- да дава мислење за основите на стопанисувањето на 
стопанските единици, ловно-стопанската основа и годиш-
ни планови за стопанисувањето; 

- да дава мислење за начинот на одржувањето на по-
себно заштитените објекти на природата; 

- да дава мислење на предлогот на просторниот план 
за деловите на шумско-ловното подрачје; 

- да дава мислење за програмата за отстрелување на 
дивечи во рамките на која се склучуваат договори врз ос-
нова на одредбите од член 7 ст. 1 и 2 на овој општествен 
договор; 

- да дава мислење за одлуките за внатрешната рабо-
та на шумско-ловното подрачје; 

- да им предлага на , учесниците критериуми за 
здружување на средствата за финансирање на програмата 
за заштита и унапредување на шумско-ловното подрачје 
во делот во кој не можеле да се осигурат според член 8 на 
овој општествен договор ако учесниците на овој општес-
твен договор имаат заеднички интерес; 

- да предлага начин на усогласување на заштитата на 
шумско-ловното подрачје со вршење на стопански и други 
дејности на тоа подрачје; 

- да дава мислење за статутот и за именувањето на 
работоводниот орган на Работната организација; 

- да се грижи за спроведувањето на овој општествен 
договор. 

Член 12 
До основањето на Советот од член 9 на овој општес-

твен договор, учесниците на овој општествен договор се 
согласни да се формира Привремен совет во составот од 
член 10 и со задачите и работите од член 11 на овој оп-
штествен договор, така што за прашањата од член 11 став 
1 алинеи 1, 2 и 3 да дава мислење на работниците на Ра-
ботната организација. 

Член 13 
Советот одлучува на принципот на усогласување на 

ставовите. Ако не може да се постигне усогласен став на 
членовите на Советот, одлука за прашањата од член 11 
став 1 алинеи 1, 2, 3, 7, 9 и 11 на овој општествен договор 
се донесува со двотретинско мнозинство на сите членови 
на Советот. 

Советот на учесниците на општествениот договор им 
поднесува годишен извештај за својата работа. 

Член 14 
Ако некој од учесниците на овој општествен договор 

не е во можност да ги извршува обврските и овластувања-
та преземени со овој општествен договор, за тоа е должен 
да ги извести другите учесници на овој општествен дого-
вор. 

Секој од учесниците на овој општествен договор има 
право да покрене прашање за негово спроведување. 

Советот на шумско-ловното подрачје го разгледува 
прашањето за спроведување на овој општествен договор и 
на учесниците на овој општествен договор им предлага 
преземање мерки во согласност со нивните преземени об-
врски. 

Член 15 ѓ 

Секој учесник на овој општествен договор може да 
предложи негова измена и дополнение. 

Овој општествен договор се менува и дополнува на-
начинот и според постапката на кои е склучен. 

Член 16 
Овој општествен договор ќе се смета како склучен ко-

га во идентичен текст ќе го прифатат овластените органи 
на учесниците и ќе го потпишат нивните овластени пре-
тставници. 

Член 17 
На денот на влегувањето во сила на овој општествен 

договор престанува да важи Општествениот договор за 
основите за утврдување на единствениот режим и на сте-
пенот на заштитата на барањско-бачкото и илочкото лов-
но-шумско подрачје („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/77). 

Член 18 
Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет 
д-р Милорад Станоевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Марјан Штрбашиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина, 

Петар Илиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на Заедницата на 

општината Осиек 
Мирко Кнежевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината 

Апатин, 
Ѓуро Криете, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината Бели 

Манастир, 
Боро Доброкес, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината 

Сомбор, 
Андраш Месарош, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината Шид, 

Богдан Владисавлевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината 

Оџаци, 
Радован Митровиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието на општината 

Вуковар, 
Гојко Медаковиќ, с. р. 

За Ловно-шумското стопанство 
„Јелен" - Белград, 

д-р Данило Тодоровиќ, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 25 СТАВ 2 И ЧЈ1ЕН 277 СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 
1. Општото здружение на хемиската индустрија и на 

индустријата на гума на Југославија и Општото 
здружение на трговијата на Југославија покренаа пред Ус-
тавниот суд на Југославија постапка за оценување на зако-
нитоста на Одлуката за затезните камати („Службен лист 
на СФРЈ", брт. 19/82 и 40/83) наведувајќи дека со неа е 
пропишана затезна камата за ненамирени втасани долго-
ви само за должниците што се занимваат со стопанска деј-
ност, што не е согласно со одредбите од член 25 став 2 и 
член 277 став 2 на Законот за облигационите односи со 
кои, по нивно сфаќање, е уредено со оваа одлука да се ут-
врди затезна камата за сите должници кои вршат стопан-
ска дејност. 

Предложија Уставниот суд на Југославија да ја оцени 
само уставноста на одредбите од член 25 став 2 и член 277 
став 2 на Законот за облигационите односи, ако утврди де-
ка со нив е уредено со Одлуката да се одреди затезна кама-
та само за должниците кои вршат стопанска дејност од-
носно за долговите кои потекнуваат од договори во сто-
панството, под кои се сметаат само договорите склучени 
меѓу субјекти кои вршат стопанска дејност. По нивно мис-
лење во тој случај со оспорените одредби на Законот се 
доведуваат во нерамноправна положба во работењето и 
стекнувањето на доходот организациите на здружен труд 
и работните луѓе кои вршат стопанска дејност во однос на 
оние кои вршат вонстопански дејности зашто од ист пра-
вен основ плаќаат затезна камата по поголема стапка од 
нив, а со тоа доаѓа и до прелевање на дел од доходот. 

2. Со оспорените одредби на член 25 став 2 од Зако-
нот е уредено дека договори во стопанството, во смисла 
на овој закон, се договорите што организациите на 
здружен труд и други организации и заедници кои вршат 
стопанска дејност како и иматели на дуќани и други пое-
динци кои во вид на регистрирано занимање вршат некоја 
стопанска дејност, ги склучуваат меѓу себе во вршењето 
на дејности што се предмети на нивното работење, или се 
во врска со тие дејности. 

Со одредбите на член 277 став 2 од Законот е уредено 
за паричната обврска произлезена од договори во стопан-
ството стапката на затезната камата да ја пропишува Со-
јузниот извршен совет. 

Со одлуката на Сојузниот извршен совет за висината 
на стапката на затезната камата е уредена само висината 
на стапката на затезната камата која произлегува од дого-
вори во стопанството. 

3. Уставниот суд во предметот бр. У-98/84 за исто ус-
тавно-правно прашање, врз основа на одговорот од Соб-
ранието на СФРЈ а по одржаната јавна расправа, утврди 
дека со Одлуката за затезните камати се преземени одред-
бите на член 25 од Законот за поимот договор во стопан-
ството и е утврдена висината на каматната стапка, па е 
констатирано дека Одлуката е согласна со овие одредби 
на Законот. 

Затоа Судот во смисла на предлогот на овластените 
предлагачи ја оцени само уставноста на оспорените одред-
би на Законот. 

4. По оцена на Уставниот суд затезната камата има 
карактер на имотна санкција за неуредно извршување на 
договори, иако може да се засмета и во надоместот на 
штета што ќе произлезе од неизвршување или неуредно 
извршување на договор, а не противвредноста на користе-

њето на средствата на доверителот, што се определува во 
вид на надомест или редовна камата. 

Затоа затезната камата за различни субјекти на прав-
ни работи може да се пропишува различно, во зависност 
од нејзината ефикасност во обезбедувањето на правна си-
гурност. 

Бидејќи организациите на здружен труд и определени 
работни луѓе кои вршат стопанска или вонстопанска деј-
ност деловните средства ги користат во вршењето на деј-
носта за создавање на нова вредност односно доход, за 
разлика од оние кои вршат општествена дејност чии тро-
шоци се покриваат од тој доход, согласно е со Уставот на 
СФРЈ затезната камата да се пропише по поголема стапка 
само за должничко-доверителските односи меѓу нив. Ос-
порените одредби ваква затезна камата пропишуваат 
спрема сите субјекти под исти услови и не ја доведуваат во 
прашање нивната еднаквост пред законот а ни другите со 
устав утврдени општествени односи. 

Доследно на тоа не е несогласна со Уставот на СФРЈ 
одредбата на член 25 од Законот за облигационите односи 
која пропишува само што се смета како уговор во стопан-
ството, ниту одредбата на член 277 на тој закон која го ов-
ластува Сојузниот извршен совет да ја определи стапката 
на затезната камата која потекнува од договор во стопан-
ството. Дали би требало да се определи иста или поинаква 
камата што потекнува од договори кои не се сметаат како 
договори во стопанството, тоа е работа на законодавната 
политика, затоа не може да се постави прашање за неед-
наквоста на организациите на здружен труд или за нивна 
нерамноправност во вршењето на дејноста и во стекнува-
њето на доход во врска со оспорените одредби. 

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија на седницата од 20 декември 
1984 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека се несогласни 

со Уставот на СФРЈ одредбите на член 25 став 2 и на член 
277 став 2 од Законот за облигационите односи. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев и членови: 
Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, Славко Кухар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, 
Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стиовиќ, Јо-
сиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко и Ду-
шан Штрбац. 

У бр. 242/84 
20 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 25 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИО-

НИТЕ ОДНОСИ 

1. Стопанската банка Сараево, Основна банка Тузла, 
поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оце-
нување на уставноста на одредбата на член 25 став 2 од За-
конот за облигационите односи. Во предлогот наведе дека 
поимот договор во стопанството, даден во оспорената за-
конска одредба, не ги опфаќа правните лица од областа на 
општествените дејности и дека поради тоа на овие 
должници на дадените кредити не може да им наплати за-
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тезна. камата од одредбата на став 2 член 277, односно не 
може да им наплати договорна камата поголема од стап-
ката на каматата што се плаќа на штедни влогови по ви-
дување од 7,5% од одредбата на член 399 од Законот, па 
смета дека наведената одредба не е во согласност со наче-
лото за рамноправност на работниците во здружениот 
труд, рамноправност на организациите на здружен труд 
на единствениот југословенски пазар и со другите начела 
на Уставот на СФРЈ. 

2. Според одредбата на став 2 член 25 од Законот за 
облигационите односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/78), одредбите на овој закон, што се однесуваат на до-
говори, се применуваат на сите видови договори, освен 
ако за договорите во стопанството не е изречно поинаку 
определено. 

Со оспорената одредба на став 2 член 25 од Законот 
уредено е дека договори во стопанството, во смисла на 
овој закон, се договорите што организациите на здружен 
труд и другите организации и заедници кои вршат стопан-
ска дејност, како и имателите на дуќани и други поединци 
кои во вид на регистрирано занимање вршат некоја сто-
панска дејност, ги склучуваат меѓу себе во вршењето на 
дејностите што сочинуваат предмети на нивното работе-
ње или се во врска со тие дејности. 

Со одредбите на член 277 став 2 од Законот е регули-
рано за парични обврски, произлезени од договори во сто-
панството, стапката на затезната камата да ја пропишува 
Сојузниот извршен совет, додека со одредбата на ст. 1 и 2 
на член 399 од Законот е уредено стапката на договорната 
камата помеѓу поединци да не може да биде поголема од 
каматната стапка која во место на исполнувањето се пла-
ќа на штедни влогови по видување, а во поглед на највисо-
ката договорна каматна стапка помеѓу други лица се при-
менуваат одредбите од посебен закон. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во одго-
ворот на предлогот на овластениот предлагач, утврден на 
седницата одржана на 26 септември 1984 година, оцени де-
ка оспорените законски одредби не се во спротивност со 
Уставот на СФРЈ, а имајќи предвид определени проблеми 
во врска со примената на Законот, кои се однесуваат на за-
тезната и договорната камата, го задолжи Сојузниот из-
вршен совет да подготви предлог за измени на член 277 од 
Законот во таа смисла што врз сите парични побарувања 
да се применува иста стапка на затезна камата и да се ис-
пита потребата за измена на член 399 став 2 од Законот. 

Во текот на постапката Уставниот суд на Југославија 
ги прибави мислењата на Сојузниот суд и на сите репуб-
лички и покраински врховни судови од кои се гледа дека 
единствен став на сите судови е дека оспорената законска 
одредба е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека е по-
требен построг правен режим за договорите во стопан-
ството (отстапување од начелата на единственото регули-
рање на облигационите односи за стопанските субјекти се 
гледа во различната каматна стапка, во начелото за вни-
мание на добриот стопанственик во извршувањето на об-
врските, во покусиот рок за застареноста на меѓусебните 
побарувања од договорот за прометот на стоки и услуги, 
во солидарноста на должниците во деливите обврски и 
ДР-)-

4. Уставниот суд на Југославија, по спроведената по-
стапка и одржаната јавна расправа на 20 ноември 1984 го-
дина, на која зедоа учествоч претставници на Собранието 
на СФРЈ, на органите на државната управа, на правосуд-
ството и професори од Правниот факултет во Белград, 
при оцената за спорното прашање тргна од тоа дека уре-
дувањето на критериумите за определување на поимот до-
говор во стопанството, односно на височината на стапка-
та на затезната и договорната камата е работа на оцената 
на целисходноста на законодавната политика, а не на оце-
ната на уставноста. 

Федерацијата, сходно со одредбата на член 281 став 1 
точка 4 од Уставот на СФРЈ, е овластена за уредување на 
основните облигациони односи (општ дел на облигации-
те) и договорните и други облигациони односи во областа 
на прометот на стоки и услуги, и оспорените законски од-

редби се донесени во согласност со наведеното уставно ов-
ластување. 

Со оглед на одредбите на Основните начела III и од-
редбите на чл. 16 и 17 од Уставот на СФРЈ, од кои произ-
легува основната разлика меѓу организациите кои вршат 
стопанска дејност и организациите кои вршат некоја оп-
штествена дејност, односно првите да остваруваат доход 
врз основа на дејствување на законитостите на пазарот а 
другите да стекнуваат доход со слободна размена на тру-
дот, со Законот можеше да се уреди договорите во стопан-
ството да се договори кај кои се бара двете договорни 
страни да бидат правни лица кои вршат стопанска деј-
ност, односно поединци кои вршат, во форма на регистри-
рано занимање, некоја стопанска дејност, како и 
содржината на таквиот договор да се однесува на дејноста 
од предметот на нивното работење, односно кога се во 
прашање поединци, да е во врска со тие дејности. 

Исто така, имајќи предвид дека затезната камата има 
карактер на санкција за неблаговремено исполнување на 
паричната обврска а не на надомест за користење на па-
рични средства на доверителот која се определува со дого-
ворна камата, работа е на законодавната политика колка-
ва ќе биде и спрема која категорија должници ќе биде про-
пишана височината на затезната камата. Затоа височина-
та на оваа затезна камата не ја доведува во прашање рам-
ноправноста на организациите на здружен труд и на ра-
ботните луѓе во вршењето на дејноста и стекнувањето на 
доход, ниту е форма на преливање на дел од доходот кој 
не е резултат на трудот. 

Бидејќи одредбата на став 1 на член 25 од Законот 
овозможува одредбите на законот што се однесуваат на 
договорите, да се применуваат без сите видови договори, 
тоа значи и одредбите на чл. 277 и 399 од Законот можат 
да се изменат така што да се однесуваат на сите видови 
договори, во која смисла и претставникот на Собранието 
на СФРЈ го извести Уставниот суд на Југославија дека по-
стапката на нивната измена е во собраниска процедура. 

Прашањето за примена на одредбите на чл. 25 став 2, 
чл. 277 и 399 од Законот од страна на редовните судови, не 
е во надлежност на Уставниот суд на Југославија. На јав-
ната расправа претставникот на Сојузниот суд го извести 
Уставниот суд на Југославија дека во Сојузниот суд на 30 
и 31 октомври 1984 година е одржана заедничка седница 
со републичките и покраинските врховни судови и Врхов-
ниот воен суд и се донесени начелни ставови во врска со 
примената на одредбите на чл. 277 став 2 и член 399 став 2 
од Законот, што ќе се применуваат до измената на Зако-
нот. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 34 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, на седницата за 
советување и гласање, одржана на 20 ноември 1984 годи-
на, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека се несогласни 

со Уставот на СФРЈ одредбите на член 25 став 2 од Зако-
нот за облигационите односи. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател д-р Васил Гривчев и членови: 
Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван 
Франко, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Радко Мочивник, 
Јаким Спировски, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и 
Милосав Стијовиќ. 

У бр. 98/84 
20 ноември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84, 
се потпаднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УС-

ЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

1. Во член 15 став 1 наместо зборовите: „став 4" треба 
да стојат зборовите: „став 5". 

2. Во член 19 по зборовите: „Досегашната точка 34 
станува точка 31" точката се заменува со запирка и се до-
даваат зборовите: „а точка 35 станува точка 32." 

3. Во член 28 во Тар. број 2 во точка 9) наместо зборо-
вите: „дин/1к." треба да стојат зборовите: „дин/ке". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 30 јануари 1985 година. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

УКАЗ 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА 

I 
Се отповикува 
Драгомир Петровиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Кралството Холандија. 

II 
Се назначува 
Звонимир Костиќ, амбасадор во Сојузниот секрета-

ријат за надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Кралството Холандија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 1 
3 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

' СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 
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Страна 

41. Закон за измени и дополненија на Законот за при-
годни ковани пари 113 

42. Одлука за прифаќање на Општествениот договор 
за рационално користење на електричната енер-
гија, штедење и солидарност на републиките и ав-
тономните покраини во случај на недостиг на 
електрична енергија 113 

43. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на трошоците за испитување 
и жигосување предмети од скапоцени метали - 114 

44. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
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за давање гаранција 119 
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сообраќај на патиштата 119 
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Федеративна Република Југославија и провоз пре-
ку територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на живи чапункари (гове-
да, овци, кози и свињи) и производи и суровини 
со потекло од тие животни од Република Италија 125 

49. Правилник за квалитетот на медот и на другите 
производи од пчели и за методите за контрола на 
квалитетот на медот и на другите производи од 
пчели 126 
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57. Правилник за југословенските стандарди за 
тркални лежишта 148 
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59. Правилник за југословенските стандарди за по-
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60. Правилник за југословенските стандарди за регу-
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