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159. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78) во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, по прибавено мислење од Сојузниот 
секретаријат за стопанство и од Сојузниот комитет за зем-
јоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардиза-

' ција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат добиточната храна и суровините за производство на 
добиточна храна, како и условите за обезбедување и зачу-
вување на нивниот квалитет. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот на произ-
водите од став 1 на овој член. 

. Член 2 
Квалитетот на добиточната храна и суровините за 

производство на добиточна храна се определуваат врз ос-
нова на органолептичките својства на производите (из-
глед, боја, миризба и вкус), видот и количеството на хран-
ливите материи што производот односно суровината мо-
ра да ги содржи (протеин маст, сурови влакна, пепел не-
растворлив во солна киселина, витамини и др.), и видови-
те и количествата на материи што производот односно 
суровината не смеат да ги содржат односно што смеат да 
ги содржат само во определени количества (забранети ма-
терии, туѓи миризби и др.). 

Член 3 
Содржината на одделни состојки на добиточната 

храна е изразена за секоја суровина односно смеса во про-
центи или во соодветни мерни единици во однос на мате-
ријата сушена на воздух. 

Член 4 
Добиточната храна и суровините за производство на 

добиточна Храна, можат да се пуштаат во промет само 
ако се декларирани односно обележани и спакувани на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Член 5 
За производите за кои не се пропишани услови за ква^ 

литетот ниту услови за обезбедување и зачувување на ква-
литетот, сообразно важат условите пропишани за група 
сродни производи од овој правилник. 

За производите од став 1 на овој член производите-
лот е должен да донесе производителска спецификација. 

Организацијата на здружен труд донесува производи-
телска спецификација пред почетокот на производството 
на производите на кои се однесува производителската спе-
цификација. 

Организацијата на здружен труд води евиденција за 

донесените производителски спецификации во кои ги вне-
сува следните податоци: 

1) бројот на спецификацијата; 
2) фирмата односно називот и седиштето на произво-

дителот; 
3) датумот на донесувањето на производителската 

спецификација; 
4) датумот на извршеното испитување на произво-

дот; 
5) датум на почетокот на производството според про-

изводителската спецификација. 

Член 6 
Добиточната храна и суровините за производство на 

добиточна храна се чуваат и транспортираат на начин кој 
обезбедува зачувување на нивниот квалитет кој е пропи-
шан со овој правилник. 

И. ДОБИТОЧНА ХРАНА - ХРАНИВА 

Член 7 
Хранива, во смисла на овој правилник, се производи 

од растително, животинско односно минерално потекло 
произведени природно или индустриски кои служат за ис-
храна на домашни животни, а не се штетни за нивното 
здравје, како ни за здравјето не луѓето што ги користат 
прехранбените производи од животинско потекло. 

Хранива во смисла на овој правилник, можат да би-
дат: 

1) зрнести хранива; 
2) производи на мелничарството и споредни произ-

води на мелничарството; 
3) споредни производи на индустријата на скроб; 
4) споредни производи на индустријата на алкохол 

и вриење; 
5) производи на индустријата на шеќер и споредни 

производи на индустријата на шеќер; 
6) споредни производи на индустријата на масло; 
7) сушени растителни производи; 
8) други растителни производи; 
9) хранива од животинско потекло; 

10) хранива со додаток на непротеински азотни сое-
диненија; 

11) минерални хранива. 

Член 8 
Декларацијата за хранива и додатоци на хранива ги 

содржи следните податоци: 
1) назив на производот и негово трговско име ако 

производот го има; 
2) фирма односно назив и седиште на производите-

лот односно увозникот; 
3) нето-маса односно зафатнина на производот; 
4) датум на производството (месец и година) за хра-

нива од индустриско потекло; 
5) ознака на квалитетот за хранива за кои се предви-

дени повеќе квалитети; 
6) рок на траење и начин на чување на хранивата од 

индустриско потекло. 
Освен податоците од став 1 на овој член декларација-

та мора да содржи и други податоци ако тоа за одделни 
видови хранива е изречно пропишано. 
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Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и 
читлива. 

1. Зрнест хранива 

Член 9 
Зркесги хранива во смисла на овој правилник се: 

жита, зрна, легуминоза и зрна на маслодајни култури кои 
служат за исхрана на домашни животни. 

Член 10 
\ 

Житата за исхрана на домашни животни, освен пчен-
ка, чиј квалитет е утврден со стандардот JUS Е.В3.516, мо-
раат да ги исполнуваат следните услови за квалитет и тоа: 

1) изгледот и бојата да се својствени на видот и под-
видот на одделни култури; 

2) зрното да им е зрело, со својствена миризба, нор-
мална боја и вкус и да не содржат пестициди во количес-
тва поголеми од дозволените; 

3) да не содржат повеќе од 3% туѓи прмеси, и тоа: до 
1% неоргански материи што не се штетни за здравјето на 

домашните животни и до 2% други органски материи (де-
лови од стебленце, лисја, зрна од други растенија итн.) од 
што може да има до 0,4% какол и гламна и до 0,1% зрна на 
плевел штетни за здравјата на домашните животни (Loli-
um temulentum, Lolium remotum, Datura stramonium) и зр-
на на кајги; 

4) да не содржат повеќе од 3% потемнети или поинаку 
обоени зрна или 'ртулци од што 0,3% со видлива мувла; 

5) да не содржат повеќе од 4% гламносани зрна и да 
немаат живи инсекти; 

6) да не содржат повеќе од 5% скршени, неразвиени, 
штури и простени зрна од што до 0,2% загорени зрна; 

7) да не содржат повеќе од 10% примеси од точ. 3, 4 и 
5 на овој член. 

Како примеси не се сметаат зрна на други жита ако 
нивното учество не е поголемо од 5%. 

Член И 
За одделни видови жита, освен пченка, покрај услови-

те од член 10 на овој правилник, мораат да бидат исполне-
ни и следните услови за квалитет: 

Реден 
број Вид на житото Опис на житото Хектолитарска маса Влага во % Скроб 

1 Пченица Зрна од културни сорти пченица (Triti-
cum sativum, Triticum durum) ' 680 kg/m3 do 14 

2 Јарма од пченица Здробено и иситнето зрно од пченица - до 14 min 53 

3 Рж Зрно од културни сорти на р'ж(Ѕеса1е се-
reale) 600 kg/m3 до 14 -

4 Јачмен Зрно од културни сорти на четириреден 
јачмен (Hordeum vulgare) 600 kg/m3 до 14 

5 Зоб (овес) Зрно од културни сорти на 3o6(Avena ѕа-
tiva) 500 kg/m3 до 14 

6 Алважиско просо Sirak I 
(Milodura) 

Зрно од културни сорти на сирак (Andro-
pogon sorghum californicium) со мах 1% 
танин 600 kg/m3 до 14 танин до 1% 

7 Алважнско просо (Сирак 
II) 

х 

600 kg/m3 14 

8 Ориз Цели и кршени зрна од излупен ориз 
(Oriza sativa) со најмалку 93% излупени 
зрна 14 

9 Кршени зрна од жито Споредни производи при комбајнирање, 
вршење и приготвување на жито 

^ 
- 14 -

ч 
10 Просо Зрно од npoco(Panicum) 650 kg/m3 14 

Член 12, С 
Пченката какосуровина за деобиточна храна по содржината на примесите од странско потекло мора да ги ис-

полнува условите утврдени за I класа, а по содржината на оштетените зрна - условите за I, И или III клаја, според стан-
дардот JUS Е. В3.516. 

Член 13. 
Пченкарниот кочан за исхрана на животни мора да ги исполнува следните услови на квалитетот, и тоа: 
1) зрното во кочанот мора да биде здраво и без видливи знаци на мувла; 
2) да не содржи повеќе од 14% влага; 
3) односот на зрното и кочанката мора да биде најмалку 78% : 22%. 

Член 14. 
Зрната на легуминози за исхрана на животни мораат да ги исполнуваат следните услови за квалитет, и тоа: 
1) бојата да им е својствена на видот, сортата и потсортата и да не содржат пестициди во количества поголеми 

од дозволените; -
2) да не содржат повеќе од 15% влага; 
3) меѓу зрната да нема повеќе од 5% туѓи примеси, од што: 
- неорганских материи (земја, песок, прав и др.) најмногу 1%; ? 
- штетни ̂ примеси (семе на отровни и штетни растенија) најмногу 0,5%; 
- други примеси (органски материи, семе на диви растенија и др.) најмногу 3,5%; 
- да нема повеќе од 8% оштетени, неразвиени, штури и простени зрна на легуминози; 
5) да не содржат семе од сплит. 
Како примеси не се сметаат зрната на други легуминози ако нивното учество не е поголемо од 10%. 
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Член 15 
Зрната на легуминозите што се користат за исхрана на домашни животни, покрај условите од член 14 на овој 

правилник мораат да ги исполнуваат и следните услови за квалитет, и тоа: 

Реден 
број Вид на легуминози О п и с Протеин % 

mill 
Маст % 

min1 
Влага % 

шах 
Сурови 
влакна 
% шах 

Пепел % 
шах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Грашок Сите видови јастив и добиточен 
грашок (Pisum sativum i P. arvense) 15 - -

2 Бакла Културни сорти на бакла (Vicia fa-
ba) 15 - -

3 Обичен граор Зрно од културни сорти на обичен 
граор (Vicia sativa, Vicia panonica) ... ... 15 - -

4 Соја Загреано (тестирано), лупено и ме-
лено семе на соја (Glicine hispida) 32 14 10 5 

0,5 N/g 
6 /min 

5 Гуар Зрно од гуар (Cyamopsis psoraloi-
des) термички третирано 40 5 10 15 .. .. 

6 Лупина Зрна од културни видови и сорти 
на лупнна (Lupinus luteus, L. angus-
tifolius) 15 

7 Грав Зрна од грав (Phaseolus vulgaris) - - 15 - -

8 Леќа (Lens esculenta) - - 15 - -

9 Слануток 
(Леблебија) 

(Cicer arietinum) 
- - 15 - - -

2. Производи на мелничарство и споредни производи на мелничарството 

Члан 16 
Под производи на мелничарството и споредни производи на м^лничарството, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат производи од механичка преработка на жита, кои се наменети за исхрана на домашни животни. 
Производите од став 1 на овој член не смеат да содржат мувла, саѓи и семе на плевел. 
Производите на мелничарството што се користат за исхрана на животни мораат да ги исплнуваат условите за 

квалитет, и тоа: 

Реден 
број 

Вид на производи на 
мелничарството или 
на споредни произ- О п и с 
води на мелничар-
ството 

% на про-
теин 
min 

% на маст % на влага 
шах шах 

% на 
скроб 
min 

% на еуро- % 
ви влакна 

max 

на пе-
пел 
max 

% на пе-
лел ^рас-
творен во 

НС1 
max 

Степен на 
кисел оста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Пченично Производ добиен со мелење на 

крмно брашно пченица; Боја светло темна до 
црвено-жолта. Без горчливост, 
запаленост и накиселост. Круп-
нотија таква што 95% минува 
низ сито со квадратни отвори 
со пречник 1 mm, а остатокот 
минува низ сито со отвори 2 

. mm 14 13 30 6 4 0,25 

2 Пченични Произ,вод добиен со мелење на 
трици пченица и по одвојувањето на 

брашното и по одвејувањето на 
брашното и гризот. Се состои 
претежно од обвивката на зрно-
то и од делови на едноспермот. 
Бојата е слична на бојата на 
пченично зрно светло темна. 
Без горчливост. Крупнотија 
таква што 90% минува низ сито 
со квадратни отвори со големи-
на 1,6 mm, а остатокот низ сито 
со отвори 4 mm. Содржина на 
неоргански производи до 0,5%, 
а на органски до 0,4% 14 - 13 - И 6 0,25 8 
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5 6 7 8 9 10 11 

3 Пченични Производ добиен со издвојува-
'ртулци ње на 'ртлуци од очистена пче-

f ница при производството на 
брашно. Се состои претежно од 
'ртлуци со присуство на браш-
но и трици. Боја светложолта, а 
миризба слична на миризбата 
на пченица. Гламни и црнила 
содржи до 0,4% 25 7 10 3,5 5 0,25 

Пченкарно Производ добиен со мелење зр-
крмно брашно на од пченка. Боја светложолта, 

миризба слична на пченкарна 
јарма, без горчливост и запале-
ност 14 58 6 5 0,25 

5 Пченкарни Производ добиен при производ-
трици ството на пченкарно брашно 

односно пченкарни трици, а се 
состои од обвивката на зрното 
на пченка 13 10,5 2,5 0,25 

Пченкарни Производ добиен со издвојува-
'ртлуци ње на 'ртлуците од пченкарно-

то зрно, а се состои претежно 
од 'ртлуци и делови и ендос-
пермот 12 12 12 8 4 0,25 

7 'Ржено добиточ-Производ добиен со мелење на 
но брашно 'рж. Боја сивотемна. Крупноти-

ја таква што 95% минува низ 
сито со квадратни отвори со 
големина 1 mm, а остатокот 
низ сито со отвори 2 mm 13 30 5 5 0,25 8 

8 'Ржени трици Производ добиен со мелење на 
'рж, а по одвојувањето на 
брашното и гризот. Се состои 
претежно од обвивката на зрно-
то и од делови на ендоспермот. 
Боја сивотемна до зеленикава 12 13 11 6 0,25 8 

Оризови Производ добиен со лупење и 
трици полирање на ориз, а се состои 

од обвивката на зрното и од де-
лови на ендоспермот. Боја, вкус 
и миризба својствени на неиз-
лупено зрно на ориз 19 113 10 9 

10 Обезмастени Производ добиен од зрно на 
оризови трици ориз како под точка 9, но од не-

го е издвоена маста 13 112 12 

Член 17 
Споредните производи на индустријата на скроб што се користат за исхрана на домашни животни мораат да 

ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

3. Споредни производи на индустријата на скроб 

Реден 
број 

Вид на споредните 
производи на индус-

тријата на скроб 
О п и с 

% на про- % на мас- 0/ 
тенки ти 0 

min max 
на Е л а г а 0 ! " ^ ^ % 

тах " " max max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Пченкарен 
глутен 

Производ добиен при производ? 
СУВОТО на пченкарен скроб, а се 
состои претежно од пченкарен 
глутен, скроб и обвивка на зр-
ното. Боја светложолта, мириз-
ба својствена на јарма, вкус 
умерено кисел 50 13 4 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Пченкарно глу- Производ добиен при производ-
тенско брашно ството на Пченкарен скроб, а се 

состои претежно од пченкарен 
глутен, скроб и обвивка на зр-
ното со поголемо присуство на 
ситни трици. Боја светложолта, 
миризба својствена на јарма, 
вкус умерено кисел 22 13 10 6 

3 Пченкарен та-
лог 

Производ добиен при производ-
ството на пченкарен скроб, со 
мешање на глутен, крупни и 
ситни трици, сачма или погача 
на пченкарни 'ртлуци и ек-
стракти од квасење 17 13 15 6 

4 Пченкарен та-
лог со пченка-
рен екстракт 

Производ добиен при производ-
ство на пченкарен скроб, со ме-
шање на пченкарни трици, 
пченкарен екстракт и погачи на 
пченкарни 'ртлуци. Боја светло-
костенлива. Миризба својствена 
на пченкарен екстракт, вкус 
слабо кисел 14 

V 

13 15 6 

5 Пченичен плу-
тен 

Производ добиен при производ-
ството на пченичен скроб, а се 
состои претежно од пченичен 
глутен со помали количини на 
обвивка од зрно на скроб. Боја 
костенлива, миризба својствена 
на пченична јарма 60 2 12 3 2 

„ 

6 Пченично глу- Како под точка 5 но со повеќе 
тенско брашно скроб. Органолептички особини 

како под точка 5 20 13 1 

4. Споредни производи на индустријата на алкохоли и вриења 

Член 18. 
Споредните производи на индустријата на алкохоли и вриења што се користат за исхрана на животните мора-

ат да ги исполнуваат следните услови: ' ' 

Реден 
број 

Вид на споредните про-
изводи на индустријата 
на алкохоли и вриења 

О п и с
 0/о н а протеи- % на масти % на влага 

ни min max max 
% на сирови 

влакна 
max 

О/ „о % н а пепел % на пепел ..„„„,^„,„. „ max нераствор. у m a x НС1 max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Исушен крмен ква- Производ добиен со размножување 
сец (Torula) на квасни габички (Torula species) 

на различни подлоги. Боја свет-
ложолта до светлосива. Миризба 
својствена на квасец 44 10 2 9 

2 Исушен крмен ква- Производ добиен со размножување 
сец (Saccharomy- на квасни габички (Saccharomyces) 
сеѕ) на разни подлоги. Боја светложол-

та до светлосива. Миризба свој-
ствена на квасец 50 10 

н 
2 1 

3 Исушен пивски 
квасец (Saccharo-
myces) 

Производ добиен при производ-
ството на пиво со филтрација по 
ферментација, а се состои од га-
ќички на пивски квасец (Saccharo-
myces species), од остатоци на под-
лога и од производи на фермента-
ција. Боја сива до темносива 40 11 1 10 

4 Исушен пивски 
ком 

Производ добиен како остаток при 
производството на пиво, а се сос-
тои од јачменов слад и зрна од 
жито. Боја светлокостенлива до 
темнокостенлива. Миризба на 
жито што било употребено за про-
изводство на пиво 20 12 2 0 „ 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Јачменови сладни Производ добиен со издвојување 
'ртулци на 'ртулци од слад при производ-

ството на пиво. Боја светлокостен-
лива до темнокостенлива, без ми-
ризба на гнилеж 20 12 14 7 

6 Исушена комина Производ добиен со сушење на ос-
татоци при производството на ал-
кохол од суровини богати со скроб 
(жито, компир и др.). Боја, мириз-
ба и вкус својствени на суровината 
од која е добиена комината. Туѓи 
примеси до 2% , - 12 

7 Впарена меласна Во пепелта 8% калиум 
комина (винаса) 15 - 35 - 22 

Член 19! 
Декларација за исушен крмен квасец мора да содржи податоци за суровината од која квасецот е произведен. 

5. Производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата на шеќер и на производството на аскорбнн-
ска киселина 

Член 20 
Под производи на индустријата на шеќер и под споредни производи на индустријата на шеќер и на производ-

ството на аскорбинска киселина (С витамин), во смисла на овој правилник, се подразбираат шеќерот, како и остатоците 
при производството на шеќер што се користат за исхрана на животни. 

Производите од став 1 на овој член мораат да ги исполнуват следните услови на квалитетот, и тоа: 

Реден 
број Вид на производот Опис % на влага Ч 

max 
/о на сахаро-

за min % на пепел 
% на пепел 
нераст. во Киселост рН 
НС1 max 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Суви режанки од шеќар-
на репа 

Исушени излужени режанки од шеќер-
на репа. Без миризба на киселини, 
мувла и распаѓање 12 7 2,5 , 

2 Суви режанки од шеќер-
на репа меласирани 

Исушени режанки од шеќерна репа со 
додаток на меласа. Миризба и вкус на 
меласа 14 10 8 2,5 

3 Суви режанки од шеќер-
на репа со додаток на 
меласна комина 

Исушени режанки со додаток на ме-
ласна комина. Миризба својствена на 
впарена меласна комина. Вкус на ше-
ќерна репа со најмалку 8,5% протеин 14 8 2,5 

4 Луг L. сорбоза Впарен остаток во производството на 
С витамин од кристална D глукоза, 
која се добива со ензиматска хидроли-
за на скроб. Боја темнокостенлива, 
миризба пријатна 14 53 4-4,8 

6. Споредни производи на индустријата на масло 

Член 21 
Под споредни производи на индустријата на масло, во смисла на овој правилник, се подразбираат: погачи, 

сачми и лушпи што се добиваат при преработката на маслодајни култури. 
Погачите од став 1 на овој член се производи добиени со пресување (со хидрауличка или механичка постапка) 

во производството на масло од технички приготвено (лупено, мелено, загревано и сл.) семе, ртулци или јатки. 
Сачмите од став 1 на овој член се производи добиени со екстракција во производството на масло од технички 

приготвено (лупено, мелено, загревано и пресувано) семе, 'ртулци или јатки. 
Лушпите од став 1 на овој член се целулозни обвивки на зрната на маслодајните култури со помала содржина 

на масло и протеин, а се употребуваат како баласт при изработката'на смеси. 

Член 22. 
За сачмите и погачите од член 21 на овој правилник се пропишуваат следните општи услови на квалитетот, и 

тоа: 
1) да имаат миризба својствена на суровината од која се прозведуваат, да немаат миризба на гнилеж и на рас-

творувачот со кој е вршена екстракција и да не се запалени; 
2) да не содржат повеќе од 1% туѓи примеси, а ако се од излупени кикиритки, можат да содржат до 2% туѓи 

примеси; 
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3) погачите да не содржат стабилизирана маст повеќе од 12%, а сачмите - маст не повеќе од 3%; 
4) да не содржат пестициди и други штетни материи во количини поголеми од дозволените. 

Член 23. 
Погачите и сачмите што се користат за исхрана на домашни гтвотни мораат да ги исполнуваат следните по-

- себни услови на квалитетот, и тоа: 

Реден 
број Вид на погача или сачма , Опис % " н и Т п ^ " % 1 на влага 

шах 
% на сурови Ч 
влагана шах 

4 на пепел 
шах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Погача од делумно излу- Производ добиен со пресување на из-
пен сончоглед лупено семе од сончоглед. (Heliantus 

annus). Боја сива до темносива 38 12 7 6 

2 Сачма од делумно излу- Производ добиен од делумно излупе-
н и сончоглед но семе од сончоглед (Heliantus an-

nus) со екстракција 33 12 18 8 

3 Сачма од излупено семе Производ добиен од максимално 
од сончоглед можно излупено семе од сончоглед. 

Боја костенлива до сивокостенлива 44 12 10 8 

4 Погача од соја Производ добиен со пресување на се-
ме од соја (Glycina hispida). Боја свет-
ложолта до светлокостенлива. Од 
вкупната количина протек ни, најмал-
ку 15% мора да биде растовливо во 
вода 38 12 7 6 

5 Сачма од излупено зрно Производ добиен со екстракција на 
на соја Е квалитет излупено или загреано зрно на соја 

(Glycina hispida). Боја светложолта до 
светлокостенлива 48 12 3,5 Р 

6 Сачма од делумно излу- Производ добиен со екстракција на 
пено зрно на соја I ква- термички обработено зрно на соја 
литет (Glycina hispida). Боја светложолта до 

светлокостенлива. Од вкупната коли-
чина протеин 15% мора да биде рас-
творлив во вода 44 12 7 7 

7 Сачма од неизлупено зр- Производ добиен со екстракција на 
но на соја II квалитет термички обработено зрно на соја 

(Glycina hispida) 40 12 9 
0,5 mg 

8 N/g/min 

8 Сачма од делумно излу- Производ добиен со екстракција на 
пено семе од кикиритки масло од делумно излупено семе од 

кикиритки (Arachis hypogea) 48 12 8 5 

9 Погача од делумно излу-
пено семе од кикиритки “ 40 12 П 5 

10 Погача од тиквене семе Производ добиен со пресување на из-
лупено тиквено семе (Cucurbita maxi-
ma, Cucurbita melanosperma, Cucurbita 
moshata и др.) 49 12 7 8 

11 Сачма од тиквено ^еме Производ добиен од екстракција на 
излупело и делумно излупено тиквено 
семе 45 12 14 9 

12 Погача од маслодајна Производ Добиен со пресување на се-
репка ме од маслодајна репка (Brassica па-

риз oieifera) и репка огрштица (Brassi-
ca rapaoleifera). Боја зеленожолта 27 10 12 8 

13 Сач?Аа од маслодајна Производ добиен со екстракција на 
репка, I квалитет маслодајна репка со намалена 

содржина на глукозинолат до 0,4 32 10 12,5 9 

14 Сачма од маслодајна Производ добиен со екстракција на 
репка, II квалитет маслодајиа репка (Brassica париз и 

Brassica oieifera) 32 10 12,5 9 



Страна 388 - Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок,, 3 март 1989 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Погача од семе од памук Производ добиен со пресување на де-
зинтегрирано семе од памук (Gossypi-
um hirsutum i Gossypium vitifolum). 
Боја жолта до зеленкавотемна. Госи-
пол до 120 mg/kg 32 11 17 6 

16 Сачма од семе од памук “ 
' Госипол до 1200 mg/kg 40 10 13 8 ^ , 

17 Погача од семе од афион Производ добиен со пресување на се-
ме од афион (Papaver rhoeas); Боја си-
ва до костенлива 46 10 И и 

18 Сачма од семе од афион Производ добиен со екстракција на 
семе од афион (Papaver rhoeas) 38 10 И 12,5 

19 Погача од семе од лен Производ добиен со пресување на се-
ме од лен (Linum usitatissimum); Боја 
светложолта до светлокостенлива 30 10 9 7 

20 Сачма од семе од лен Производ добиен со екстракција на 
семе од лен. Боја светложолта до 
светлоскостенлива. Туѓи примеси нај-
многу до 7% 34 10 9 6 

21 Погача од семе од сусам Производ добиен со екстракција и 
пресување на семе од сусам (Sesamum 
imadicum). Боја светложолта. 35 10 6,5 и 

22 Сачма од семе од сусам Производ добиен со екстракција на 
семеод сусам. Боја светложолта 38 10 6,5 11 

23 Погача од палмини го- Производ добиен со пресување на јат-
лушки ки од голушки од маслодајни палми 

(Elacis species). Боја светлосива до 
тамносива 15 10 24 4 

24 Погача од семе од копра Производ добиен со пресување на су-
шен ендосперм од семе од кокосова 
палма (Cocus nucifera). Боја светло-
костенлива 18 12 12 7 

25 Сачма од семе од копра Производ добиен со екстракција на 
сушен ендосперм од семе на кокосова 
палма. Боја светлокостенлива до 
црвена 20 12 14 7 

26 Погача од суво изртени Производ добиен со пресување на из-
пченкарни 'ртулци ртени 'ртулци од пченка(2еатауѕ) со 

присуство на остатоци од ендосперм 
и луши.. Боја жолтотемна 11 12 7 8 

27 Погача од мокроиз'ртени Производ добиен со пресување на 
пченкарни 'ртулци пченкарни 'ртулци со мокра постапка 

при производството на скроб. Содржи 
делчиња на ендосперм и лушпа. Боја 
жолтотемна 18 10 8,5 3 

28 Сачма од пченкарни Производ добиен со екстракција на 
'ртулци пленкарни 'ртулци со мокра постапка. 

Боја жолтотемна 20 12 9 4 

29 Сачма од пченични Производ добиен со екстракција на 
'ртулци пченични 'ртулци 25- 12 - - 6 -

Член 24 
Лушпите од член 21 на овој правилник, што се пуштаат во промет, мораат да бидат декларирани во поглед на 

содржината на влагата, која не смее да премине 12%. 

7. Сушеви растителни производи 

Член 25 ' 
Под сушени растителни производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат растенијата или нивни де-

лови и сушени до степен во кој можат да се држат без расипување. 
г Производите од став 1 на овој член што се користат за исхрана на животни мораат да ги исполнуваат следни-

те услови на квалитетот, и тоа: 
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Ред. 
број 

Вид на растителни производи Опис % на протеи- % i 
ни Ш1П 

на влага 
шах 

% на суро-
виќ'влакна 

шах 

% на пепел Vo на масти 
шах шах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Брашно од луцерка Производ добиен со вештачко сушење 

и мелење на стебленце и лисје од мла-
да луцерка (Medicago sativa); Боја зе-
лена до отворено зелена. Без други 
мириси. Иситнетост таква што 94% од 
брашното да поминува низ сито со 
квадратни отвори и со пречник 1,6 
mm а остатакот минува низ сито со 
квадратни отвори 4 mm; Со најмалку 
100 mg каротин. Примеси на други 
растенија што растеле со луцерка ми-
нимум 10% 17 12 2Ѕ 13 

2 Брашно од луцеркино се- Производ добиен со мелење на луцер-
но кино сено, природно сушено. Боја 

светлозелена до зелено-жолта. Исит-
нетост како под 1. Каротин најмалку 
70 mg/kg. Нештетни примеси како 
под точка 1 15 13 26 8 

3 Брашно од лисје 
од луцерка 

Производ добиен со сушење и мелење 
на луцеркини лисја со умерени приме-
си на стебленце, стабилизиран со ан-
тиоксиданс. Боја светлозелена. Иснт-
нетост како под 1. Каротин најмалку 
160 mg/kg 22 10 16 13 

4 Брашно од трева Производ добиен со сушење и мелење 
на млади треви што заедно растеле. 
Боја светлозелена. Иситнетост како 
под точ. 1. Каротин најмалку 170 mg-
/kg 14 12 25 13 

5 Мелено растение од 
пченка 

Производ добиен со мелење на цело 
пченкарно растение заедно со кочанот 
во млечна или восочна зрелост. Боја 
жолта до светлокостенлива 6 12 22 

6 Брашно од пченковина Производ добиен со мелење на пчен-
ковина без кочан. Боја светлокостен-
лива. Со минимум 25% азотни ек-
сграктивни материи 4 12 36 

7 Брашно од пченична ела-Производ добиен со мелење на исуше-
ма на пченична слама. Боја светложолта 

до жолто-костенлива 2,5 12 40 

8 Сушени глави и лисја од Производ добиен со сушење на измие-
шеќерна репа ни глави и лисја од репа 

1 12 

3,5 не-
раст. во 

НС1 

9 Тапиока (Маниока) Сушени и претходно измиени произ-
води од кртоли (брашно од маниока, 
пелети и др.). Боја сива до сивотемна 
со најмалку 65% скроб 13 5,5 

4 нераст. 
во НС1 

10 Сушена комина од грозје Производ добиен со сушење на оста-
тоци при преработка на грозје во ви-
но. Боја костенлива 10 10 24 9 6% 

11 Брашно од грашок Производ добиен со сушење на расте-
нија од грашок со плодови. Боја свет-
лозелен до све,тлокостенлива. 14 10 24 11 

12 Брашно од растенија на Производ добиен со сушење и мелење 
грашок на растенија од грашок по одвејува-

њето на зрната. Боја светлозелена до 
светлокостенлива. Безазотни екстрак-
тивни материи 12 12 30 

13 Брашно од растенија на 
соја 

Производ добиен со сушење и мелење 
на стебленце, лисје и плод од зелено-
то растение на соја. Боја зелена до 
темнозелена 15 12 25 13 
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14 Брашно од добиточен Производ добиен со сушење и мелење 
кељ на младо растение на добиточен кељ. 

Боја зелена до темнозелена 15 12 24 

8. Други растителни производи 

Член 26 
Други растителни производи, во смисла на овој правилник се: растителна маст, растително масло, масна ки-

селина, рогачка, груба фракција на исушена луцерка со најмалку 12% протеин и мелена лушпа од сончоглед наменета за 
исхрана на домашни животни. 

Волуминозите хранива од став 1 на овој член мораат да имаат деклариран состав. 

Член 27 
Растителната маст, растителното масло, масната киселина и рогачката од член 28 на овој правилник мораат 

да ги исполнуваат следните услови за квалитет, и тоа: 

Реден 
број 

Вид Опис Пероксиден број Киселинови степен 

1 2 3 4 5 

1 ч Растителна маст 
Растително масло 

Производ што се состои од растителна маст, односно 
растително масло 

40 55 

2 Масна киселина Производ добиен со рафинација на растителни масла 
и масти. Содржина на влагата ма! 5%, а неосапунети 
материи max 5% 

- -

3 Рогачка Производ добиен со дробење или мелење на плодови 
од pora4KH(Ceratotonij siliqua) без голушки. Содржи 
најмалку 30% шеќер, 15% влага и 4,5% пепел 

- -

9. Храниве од животинско потекло 

Член 28 
Хранива од животинско потекло, во смисла на овој правилник, се и производите добиени со преработка на 

животински делови и нивни производи каде што спаѓаат: рибино брашно, китово брашно, брашно од отпадоци добиени 
при колење и преработка на месо од перната живина, месно-месно коскено и кожно, крвно и брашно од џигер, џимирин-
ки, маст и рибино масло, обрано млеко, сурутка, албумин и казеин и др. 

Производите од став I на овој член што се кроистат за исхрана на домашни животни мораат да ги исполнува-
ат следните услови на квалитет, и тоа: 

Рибино брашно 
С Опис на карактеристиките на рибиното брашно 

к в а л и т “ е т 
Состав во проценти I II Ш IV Брашно од рибини отпа-

Пронзвод добиен со сушење и мелење на риби и 
делови од риби. Боја костенлива до темнокостен-
лива. Мирис на риба без заиаленост. Иситнетоста 
е таква што 90% брашно минува низ сито со квад-
ратни отвори со пречник од 1,6 mm, а остатокот 
низ сито со иста форма на. отворите со пречник од 
4 mm 

- Протеиии 70 63 60 55 40 
- Сварливост на протеините во кисел пепсин 90 88 88 88 85 
- Влага 10 10 10 10 10 
- М а с т 2 10 10 10 15 
- Пепел 18 18 20 25 35 
- Пепел нерастворлив во HCL 2 2 2 2 2 
- N a C l 4 4 4 5 5 
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Китово брашно и протеини од сок при преработка на риба 
В и д н а б р а ш н о 

Состав во проценти 
карактеристики на квалитетот Китово брашно Сушен китов сок Растворлив рибни протеин Сушен рибни сок 

Производ добиен Производ добиен со Производ добиен при Производ добиен при 
од китово масло, пресување на китово специјална преработ- пресување на риба кај 

со одземање ца дел од месо, при производ- ка на риба. Коските се производите од 
маста ство на китово браш- отстрануваат рибино брашно 

но 
70 60 80 60 
10 9 5 9 
10 - 7 -
15 - 7 
4 10 2 10 

Протеин min 
Влага max 
Маст max 
Пепел max 
NaCl max 

Брашно од отпадоци добиени при колење и преработка на месо од перната живина 

Состав на брашното 
Карактеристики на квалитетот 

Брашно од пердуви добиено при коле-Брашно од отпадоци при колење на Брашно од отпадоци при колење и 
ње на перната живина перната живина, без содржина на пер- преработка на месо и пердуви 

дуви 

Производ добиен со хидро-
лиза и со мелење на пердуви 

Производ добиен од 
отпадоци при колење 
перната живина, без 
содржина на пердуви 

Производ добиен со хидро-
лиза, со сушење и мелење: 
од пцовисана перната живи-
на, отпадоци при колење и 
Инкубација и отпадоци 

Карактеристики на квалитетот Иситнетост на брашното од пердуви е таква што 95% брашно поминува низ сито со 
квадратни отвори чија големина е 1,6 mm, а кај другите два до 90% брашно поминува 
низ сито со исти форми на отвори и иста големина на отвори. Остатокот од брашно-
то преминува низ сито со квадратни отвори со големина од 4 mm. 

- Протеини 80 55 60 
- Сварливост на протеините во 70 - -

кисел пепсин 
-Влага 11 10 10 
- Пепел 3,5 25 20 
-Маст - 10 10 
- Стабилизирана маст - 15 15 
- NaCl - , 2 2 

Месно, месно коскено и кожно месно брашно 

Карактеристики на квалкте- МЕСНО БРАШНО Месно коскено брашно Кожно' 
тот во % " " " 7 7 7 7 7 " "77 “ “ месно брашно КВАЛИТЕТ Квалитет г 

I II III I П 

Производ добиен со сушење и мелење на месо и внатрешни о р- Производ добиен со сушење и мелење на Производ добиен со 
гани, без содржина на желудник и црева и без длаки, пердуви, месо и коски од животни или нивни мрши мелење на месо и де-
рогови и чапунки. Боја костенлива до темно костенлива. Меит- Бојата темнокостенлива, мирисот без за- лови од кожа без 
нетоста таква што 95% брашно поминува низ сито со квадрат- паленост својствено за месно коскено длаки 
ни отвори со големина од 1,6 mm, а остатокот низ сито со иста брашно. Иситнетосга е таква што 90% 

форма на отвори големина 4 mm брашно поминува низ сито со квадратни 
отвори големина од 1,6 mm, а остатокот 

низ сито со големина од 4 mm 

- Протеини 60 55 50 45 40 80 
- Сварливост на про-

теините во кисел 
пепсин 85 83 83 83 83 83 

- Влага 10 10 10 10 10 10 
- Маст 10 10 10 10 10 10 
- Стабилизирана маст - - 15 15 15 15 
- Пепел 15 25 30 32 35 8 
- NaCl 4 4 4 - - 4 
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- Крвно, од црн џигер, џимиринки, маст и рибино масло 

Карактеристики на 
квалитетот 

Крвно брашно Брашно од црн џи-
гер 

Џимиринки Маст Рибино масло 

- Протеини 
- Влага 
- Маст 
- Пепел 
-NaCl 
- Пероксиден број 
- Киселинови степен 
- Јоден број 

Производ добиен Производ добиен Остаток по топење 
со сушење на крв со сушење и меле- на маста 
од заклани живот- ње на црн џигер 

ни од животни - ста-
билизирано 

Иситнетост на крвното и на брашното од црн џигер е 
таква што 95% брашно поминува низ сито со квадратни 
отвори големина 1,6 mm, а другото низ сито со иста фор-
ма на отвори големина 4 mm. 

80 60 40 
10 10 10 
3 18 
4 3 -

Маст на топло-
крвни животни 

40 
55 120 

Обрано млеко, сурутка, албумин и казеин 

Ред. Опис и основни каракте-
бр. Вид на храна ристаки 

% на проте-
ин 

min 

% на влага 
max 

% на масти 
max 

% на пепел 
max 

% на 
Лактоза 

min 

% на Na-
С1 

max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обрано млеко Производ добиен со но-
во прав царување на вода од об-

рано млеко. Боја со жол-
теникава нијанса, мирис 
карактеристичен за мле-
ко 33 5 1,25 8 2 

2 Сурутка во Производ добиен со ис-
прав парување на вода од су-

рутка. Боја бела до свет-
ложолта. Мирисот карак-
теристичен за сурутка И 7 1 8 60 4 

3 Делактозирана Производ добиен со из-
сурутка во двојување на лактоза од 
прав сурутка и со сушење. Бо-

ја жолтокостенлива, а 
мирис на свежа сурутка 14 7 1 16 50 6 

4 Сурутка збога- Производ добиен со ен-
тена со соин зиматска обработка на 
протеин сурутка и соино брашно. 

Активност на уеазата 0,5 
mg N/g min 35 8 3 8 45 3 

5 Лактоалбумин Производ добиен по та-
ложење на казеинот и 
лактоглобулинот од мле-
ко и со сушење. Боја бе-
ла до светложолта 75 8 25 

6 Казеин кисел Производ добиен од мле-
ко со таложење со по-
мош на киселини или ен-
цими. Боја бела до свет-
ложолта. Зрната со по-
темна боја без туѓи при-
меси до 15% бб 12 1,5 

7 Казеин сладок 5,5 

10. Хранива со додаток на ^протеински азотен соединенија 

Член 29 
Хранива со додаток на непротеински азотни соединенија, во смисла на овој правилник, се хранива кои со фи-

зичките и хемиските својства ја ограничуваат токсичносга на уреата, амонијакот и другите азотни соединенија и овоз-
можуваат нивно подобро искористување во исхраната на добитокот. 
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Декларацијата за хранива од став I на овој член мора да содржи податоци за: 
1) видот и количината на употребениот носач; 
2) видот и количината на додатното непротеинско азотно соединение; 
3) протеинскиот еквивалент на хранивото. 
Содржината на влага во хранивата од став 1 на овој член не смее да биде поголема од 12%. 

11. Минерални ,храннва 

Член 30 
Под минерални хранива, во смисла на овој правилник, се подразбираат неоргански и органски соединенија на-

менети за намирување на потребите на домашните животни од калциум, фосфор, натриум, магнезиум и сулфур. 

Производите од став 1 на овој член што се користат за исхрана на животни мораат да ги исполнуваат следни-
те услови на квалитетот, и тоа: 

)1 
Реден 
број Вид на минерални храниве О п и с Услови на квалитетот 

1 2 3 4 

1 Коскено брашно Производ добиен со мелење на стерили- Бела боја до светложолта, а иситнетоста мо-
зирани коски од кои се отстранети маста ра да биде таква што 95% брашно да поми-
и туткалот нува низ сито со квадратни отвори големи 

0,4 mm, а остатокот низ сито со иста форма 
на отворите големи 1 mm 
Фосфор најмалку 12% 
Однос калциум : фосфор 2,2 
Влага max 10% 
Маст max 2% 

2 Сурово коскено брашно Производ добиен со мелење на стерили- Боја бела до светложолта, а иситнетоста мо-
зирани коски ра да биде таква што 98% брашно да поми-

нува низ сито со квадратни отвори големи 1 
mm, а остатокот низ сито со иста форма на 
отворите, големи 2 mm 
Протеини најмалку 24% 
Фосфор најмалку 7% 
Однос калциума : фосфор 2,5 
Влага најмногу 8% 
Маст најмногу 4% 

3 Сол за добиточна исхра- Технички чист натриум хлорид, и тоа ка-Иситнетоста на мелената сол мора да биде 
на ко мелена сол или брикетирана сол за таква што 95% сол да минува низ сито со 

добиточна исхрана квадратни отвори големи 0,4 mm, а остато-
кот низ сито со иста форма на отворите а 
големи 1 mm 
Натриум min 38% 
Влага max 2% 
Калциум max 0,15% 
Јод во форма на калиум јодид 0,0038% 
Во вода нерастворливи примеси 3,5% 

4 Калциум лактат Технички чист калциум лактат Чистота на производот 97% 

5 Калциум глуконат Технички чист калциум глуконат Чистота на производот 97% 

6 Вар за добиточна исхра-
на 

Технички чист калциум карбонат 
(СаСОз) 

Боја бела или светлосива, а иситнетоста да е 
таква што произв. да минува низ сито со 
квадратни отвори големи 0,2 mm без оста-
ток 
Калциум min 36% 
Влага max 2% 
Магнезиум max 1% 
Странски Прим. max 1% 

7 Суров крмен фосфат Производ добиен со мелење на природни Фосфор растворлив во минерални кис. нај-
фосфати од кои е отстранет флуорот, а малку 14% 
се состои претежно од трикалц. фосфат Калциум max 31% 

Флуор max 0,3% 

8 Трикалциум диортофос- Технички чист трикалц. фосфат Са(Р04)г Фосфор min 19% 
фат Калциум max 36% 
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1 2 3 4 
9 Калциум хидроген орто- Технички чист калциум фосфат 

фосфат - дихидрат (СаНРО^ЊО) 
Иситнетоста мора д,а биде таква што низ си-
то со квадратни отвори големи 0,71 mm да 
минува 60%, низ сито со 0,5 mm да минува 
95%, а низ сито со иста форма на отворите, 
а големи 1 mm да минува 100% 
Калциум max 28% 
Фосфор растворлив во минерал, кисл. min 
16% 
Флуор max 0,30% 

Иситнетоста мора д,а биде таква што низ си-
то со квадратни отвори големи 0,71 mm да 
минува 60%, низ сито со 0,5 mm да минува 
95%, а низ сито со иста форма на отворите, 
а големи 1 mm да минува 100% 
Калциум max 28% 
Фосфор растворлив во минерал, кисл. min 
16% 
Флуор max 0,30% 

10 Калциум тетра-хидроген Технички чист монокалциум фосфат 
диортофосфат монохид- СаН4(РОф 
рат 

- фосфор min 18,5% 
- калциум max 20% 
- флуор max 0,30% 

и Натриум дихидроген ор- Технички чист мононатриум фосфат (Na-Фосфор min 19% 
тофосфат дихидрат ЊРОт2ЊО) Флуор max 0,30% 

12 Динатриум хидроген ор- Технички чист динатриум фосфат 
тофосфат-додекахидрат (НагНРО^ 12Н?,О) 

Фосфор min 8% 
Флуор 0,30% 

13 Тринатриум ортофосфат Технички чист тринатриум фосфат 
(МазР04) 

Фосфор min 17% 
Флуор max 0,30% 

14 Магнезиум тетрахидро- Технички чист магнезиум тетрахидрофос-Фосфор min 21,5% 
ген диортофосфат три- фат (MgH4/P04)2-3H20 
хидрат 

15 Магнезиум хидроген ор- Технички чист магнезиум хидрофосфат 
тофосфат-трихидрат (MgKPOSHiO) 

Фосфор min 17% 

16 Тримагнезиум диорто- Mg3(P04)2-5H20) Технички чист тримагне-Фосфор min 17% 
фосфат-пентахидрат зиум-фосфат 

17 Натриум магнезиум фос- Технички чист натриум магнезиум фос-
фат фат 

Фосфор min 17% 

18 Натриум триполифосфат Технички чист натриум-триполифосфат 
(NasPaOio) 

Фосфор min 24% 
Натриум min 29% 
Флуор max 0,30% 

19 Магнезиум оксид Технички чист магнезиум оксид (MgO) Магнезиум min 50% 

20 Сулфур Технички чист Чистота 97% 

21 Магнезиум карбонат Технички чист (MgCOa) Магнезиум min 26% 

22 Магнезиум хлорид хекса-Технички чист магнезиум хлорид 
хидрат (MgCh-6H20) 

Магнезиум min 11% 

23 Магнезиум сулфат хепта-Технички чист магнезиум сулфат 
хидрат (MgSOrfHaO) 

Магнезиум min 9% 

24 Моноамониум фосфат NH4H2PO4 Фосфор min 24% 
Калциум max 1% 
Флуор 0,30% 
Азот min 18% 

25 Диамониум фосфат (NH^HPCh Фосфор min 22% 
Калциум max 1% 
Флуор max 0,30% 
Азот max 18% 

Претсмеси (Префикси) 

Член 31 
Претсмеси (премнкси), во смисла на овој павилник, се производи со висока концентрација на витамини, мине-

рални материи, други хранливи и други дозволени додатоци што служат за изработка на целосни и дополнителни сме-
си. 

Претсмесите (премините) од став 1 на овој член, за сите или за одделни видови животни, се произведуваат и 
се пуштаат во промет како: у 

1) минерални претсмеси кои содржат мешаница на дозволени минерали; 
2) витамински претсмеси кои содржат само витамини; 
3) витаминско-минерални претсмеси кои содржат витамини и минерали; 
4) други претсмеси. 
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Крмни смеси 

Член 32. 
Под крмнн смеси, во смисла на овој правилник, се подразбираат производи добиени со мешање на суровини и 

дозволени додатоци на добиточна храна во таков однос што крмните смеси можат да послужат како целосна или допол-
нителна храна за домашни животни. 

Член 33 
Крмните смеси се произведуваат и пуштаат во промет како: 
1) целосни (комплетни) крмни смеси што служат за намирување на потребите на домашните животни со сите 

хранливи материи; 
2) дополнителни крмни смеси кои со своите хранливи состојки треба да ги надополнат основните хранива со 

кои се мешаат. 

Член 34 
Крмните смеси мораат да ги исполнат следните услови на квалитетот, и тоа: 
1) бојата да одговара на бојата на употребените хранива и додатоци; 
2) да имаат мирис и вкус својствен на мирисот и вкусот на употребените хранива и на другите дозволени дода-

тоци, да се без горчливост и застојаност и без мирис на мувла; 
3) да не содржат повеќе од 1% туѓк примеси (песок, прашина и др.). 

Член 35 
Степенот на измешаноста (хомогеност) на хранивата и на другите додатни состојки во крмните смеси мора 

да биде таков што во оброците предвидени за еднодневна исхрана на животните да бидат содржани сите состојки пред-
видени за еднодневна употреба. 

Член 36 
Крмните смеси за исхрана на свињи се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за ис-

храна на свињи и дополнителни крмни смеси за исхрана на свињи. 
Целосни крмни смеси за исхрана на свињи се: 
1) замена на млеко за прасиња; 
2) крмна смеса за прихранување на прасиња до 15 kg; 
3) крмна смеса за прихранување на прасиња од 15 до 25 kg; 
4) крмна смеса за свињи во растеж од 25 до 60 kg; 
5) крмна смеса за свињи во растеж и гоење од 60 до 100 kg; 
6) крмна смеса за спрасни маторици и приплодни назимици; 
7) крмна смеса за маторици доилки и нерастови. 
Дополнителни крмни смеси за исхрана на свињи се: 
1) дополнителна крмна смеса за прасиња; 
2) дополнителна крмна смеса за свињи за гоење и за расплоден свињи. 

Член 37 
Целосните крмни смеси за исхрана на свињи мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Табела А 

Крмна смсса Крмна смеса Крмна смеса за 
Реден Услови на Замена на млеко за исхрана на за исхрана сзињи во растеж 
број квалитетот за п раси н,а прасиња до на прасиња од 25 до 60 kg број 

15 kg од 15 до 25 kg 

1 2 3 4 5 6 

1 Млеко во прах % min 40 20 - -

2 Протеин % min 24 20 18 16 
3 Маст % min 6 5 - -

4 Влага % max 8 12 13,5 13,5 
5 Сурови влакна % max 2 4 6 7 
6 Пепел % max 8 8 8 8 
7 Калциум % max 1,40 1,20 1,10 0,90 
8 Фосфор % min 0,70 0,60 0,50 0,50 
9 Натриум 0,20 0,20 0,20 0,20 

10 Цинк mg/kg min 80 80 80 80 
И Бакар mg/kg min 20 20 20 20 
12 Железо mg/kg min 100 100 - -

13 Манган mg/kg min 30 30 - -

14 Селен mg/kg min 0,1 0,1 0,1 -

15 Витамин A IJ/kg ^ 10.000 - - -

16 Витамин D IJ/kg 1.500 - - -
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Табела Б 

Реден Услови на квалитетот Крмна смеса за свињи во Крмна смеса за спласни Крмна смеса за матори-
број растеж 60 - 100 kg маторици и назими ци ци доилки и нерастови 

1 2 3 4 5 

1 Протеин % min 14 13 15 
2 Маст % min -
3 Влага % max 13,5 13,5 13,5 
4 Сурови влакна % max 7 9 7 
5 Пепел % max 8 8 8 
6 Калциум % max 0,80 1,0 1,0 
7 Фосфор % min 0,50 0,50 0,50 
8 Натриум % max 0,20 0,20 0,20 
9 Цинк mg/kg min 80 80 80 

10 Бакар mg/kg min 20 20 20 
11 Железо - - , -
12 Манган mg/kg min - 30 30 
13 Селен-

Ако со проверка на квалитетот на целосните смеси за исхрана на свињи се утврди дека смесите не даваат опре-
делени резултати, се испитува и содржината на аминокиселини, и тоа на Метионин 4- Цистин и Лизни. 

Содржината на аминокиселини од став 2 на овој член, по одделни смеси од член 36 на овој правилник, е след-
ната: 

Аминокиселини 

1 2 

Метионин + Цистин - 0,70 
Лизни - 1,30 

Целосни крмни смеси за исхрана на свињи 

3 4 5 6 7 

0,55 0,45 0,40 0,25 0,35 
1,00 0,70 0,60 0,50 0,65 

Член 38 
Дополнителните смеси за исхрана на свињи мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Н а з и в н а к р м н а т а с м е с а 

Услови на квалитетот број Крмна смеса за прасиња Крмна смеса за свињи за гоење и за рас-
плодни свињи 

1 2 3 4 

1 Протеин % min 
2 Влага % max 
3 Пепел % max 
4 Калциум % max 
5 Фосфор % min 
6 Цинк mg/kg min 
7 Селен mg/kg 
8 Витамин А IJ/kg 
9 Витамин D IJ/kg 

40 
12 
12 
2,3 
1,2 
250 
0,30 

30.000 
4.000 

35 
12 
12 
2,3 
1,5 
300 
0,30 

20.000 
3.000 

Ако со проверка на квалитетот на дополнителните смеси за исхрана на свињи се утврди дека смесите не дава-
ат определени резултати, се испитува и содржината на аминокнселини, и тоа: Меггионин 4- Цистин и Лизни. 

Содржината на аминокиселини од став 2 на овој член во смесите под I и 2 од член 36, е следната: 
Аминокиселини Дополнителни крмни смеси за исхрана на свињи 

1 2 
Метионин -I- Цветин % 1,0 1,0 
Лизни % 2,5 2,0 

Член 39. 
Крмните смеси за исхрана на говеда се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за ис-

храна на говеда и дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда. 
Целосни крмни смеси за исхрана на говеда се: 
1) замена на млеко за телиња, 
2) крмна смеса за исхрана на телиња 
3) крмна смеса за телиња во растеж, 
4) крмна смеса за гоење на јуниња до 250 kg; 
5) крмна смеса за гоење на јуниња над 250 kg; 
6) крмна смеса I за крави малзници, со најмалку 12% протеини; 
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7) крмна смеса II за крави молзници со најмалку 18% протеини. 
Дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда: 
1) протеинска крмна смеса I за говеда, 
2) протеинска крмна смеса II за говеда. 

Член 40. 
Целосните крмни смеси за исхрана на говеда мораат да ги исполнуваат слендите услови на квалитетот, и тоа: 

Табела А 

Реден Услови на квалитетот Замена на млеко за Крмна смеса за исхрана Крмна смеса за телиња 
број телиња на телиња во растеж 

1 2 3 4 5 

1 Млеко во прав % min 50 ... 
2 Протеин % min 22 18 15 
3 Протеин во форма на NPN (непротеински N%) на - - 10 

вкупн. прст. 
4 Маст % min 12 - -

5 Влага % max 6 12 13,5 
6 Сурови влакна % max 2 8 10 
7 Пепел % max 8 8 8 
8 Калциум % min - 0,6 0,6 
9 Фосфор % min - 0,4 0,4 

10 Натриум % min 0,3 0,2 0,2 
П Витамин А IJ/kg 10.000 8.000 , 8.000 
12 Витамин D IJ/kg 1.500 1.000 1.000 
13 Витамин Е mg/kg 20 20 20 

Табела Б 

Реден 
број Услови на квалитетот 

Крмна смеса за гое-
ње на јуниња на 

јуниња до 250 kg 

Крмна смеса I за Крмна смеса I за Крмна смеса за (тра-
гање: на јуниња "ЕЈ"" ?? ви молзници со наЈ-над 250 kg најмалку 12% прсте- м а л к у 1 Ш п р о т е и н 

1 2 3 4 5 6 

1 Протеин % min 14 12 12 18 
2 Протеин во форма на NPN (непротеински 

35 . 20 N%)BO однос на вкупниот протеин 2 0 35 25 . 20 
3 Сурови влакна % max 12 15 10 15 
4 Влага % max - 13,5 13,5 13,5 13,5 
5 Пепел % max 10 10 10 10 
6 Калциум % max 0,8 0,8 - -

7 Фосфор % min 0,4 0,35 0 ,50 0 ,50 
8 Натриум % min 0,2 0,2 0,2 0,1 
9 Витамин А IJ/kg 7.500 7 .500 10.000 10.000 

10 Витамин D IJ/kg min 1.000 1.000 1.500 1.500 
11 Витамин Е mg/kg min 10 10 - 20 

Член 41. 
Дополнителните смеси за исхрана на говеда мораат да ги исполнат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Реден 
број Услови на квалитетот Дополнителна крмна смеса за јуниња до 

250 kg 
Дополнителна крмна смеса за гоење и на 

јуннња над 
250 kg 

1 2 3 4 

1 Протеин % min 
2 Протеин во форма на NPN (непротеински N %) 

во однос на вкупниот протеин 
3 Влага % max 
4 Калциум % min 
5 Фосфор % min 
6 Натриум % min 
7 Витамин А IJ/kg min 
8 Витамин D IJ/kg min 
9 Витамин Е mg/kg min 

30 

25 
12 
2,7 
0,7 
0,5 . 

20.000 
2.500 
100 

32 

50 
12 

4,0 
1,0 
0,8 

30.000 
4.000 
100 

Горната граница за дополнителните смеси од оваа табела е 1,5 kg дневно по животно. 
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Член 42 
Крмните смеси за исхрана на перната живина се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни 

смеси за исхрана на перната живина, како и дополнителни крмни смеси за исхрана на перната живина. 
Целосни крмни смеси за исхрана на перната живина се: 

1) Крмна смеса за гоење на пилиња I; 
2) Крмна смеса за гоење на пилиња II; 
% Крмна смеса за гоење на пилиња, завршна; 

I; 4) Крмна смеса за подмладок на перната живина за приплод I; 
5) Крмна смеса за подмладок на перната живина за приплод II; 
6) Крмна смеса за подмладок на перната живина за приплод III; 
7) Крмна смеса за конзумни несилки; 
8) Крмна смеса за расплодни несилки I; 
9) Крмна смеса за расплодни неснлки II; 

10) Крмна рмеса за мисирчиња, почетна; 
11) Крмна смеса за мисирчиња во растеж и гоење; 
12) Крмна смеса за мисирчиња во гоење, завршна; 
13) Крмна смеса за мисирки несилки. 
Дополнителни крмни смеси за исхрана на перната живина се: 
1) дополнителна крмна смеса за одгледуваше и гоење на пилиња; 
2) дополнителна крмна смеса за несилки. 

Член 43 
Целосните крмни смеси за исхрана на перната живина мораат да ги исполнуваат следните услови на квалите-

тот пропишани во табели А, Б и В овој член. 

Табела А 

?аден 
број Услови на квалитетот Крмна 

смеса за 
гоење на пилиња I 

Крмна смеса за 
гоење на пилиња II 

Крмна смеса за гое 
ње на пилиња, за-

вршна 

Крмма смеса за 
подмладок за при-

плод I 

Крмна смеса за под-
дмладеж за прип- , 

лод" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Протеин % min 21 18 16 19 17 
2 Маст % min 5 5 - - -

3 Влага % max 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 
4 Сурова влакна % max 5 5 6 7 8 
5 Пепел % max 8 8 8 8 8 
6 Калциум % min 1,1 1,0 - 1,1 1,1 
7 Фосфор % min 0,70 0,65 - 0,65 0,65 
8 Натриум % 0,15-0,20 0,15-0,20 - - 0,15-0,20 0,15-0,20 
9 Манган mg/kg min 80 80 - 80 80 

10 Селен mg/kg min 0,15 0,15 - - -

П Витамин А IJ/kg min 12.000 12.000 - 12.000 12.000 
12 Витамин D IJ/kg min 2.000 2.000 - 1.500 1.500 
13 Витамин Е mg/kg min 30 25 - - -

14 Витамин Вг min 6 6 - 4 -

Табела Б 

Реден Услови на квалитетот Крмна смеса за подмла- Крмна смеса, за Крмна смеса за Крмна смеса за 
број док за приплод П! конзумни неснлки расплодни несилки I расплодни несилни II 

1 2 3 4 5 ' 6 

1. Протеин % min 13 15 16,5 14 
2. Влага % max 13,5 13,5 13,5 13,5 
3. Сурови влакна % max 8 8 8 8 
4. Пепел % max 8 12 12 12 
5. Калциум % max 1,2 2,8-3,8 2,8-3,5 2,8-3,8 
6. Фосфор % min 0,60 0,65 0,70 0,65 
7. , Натриум % 0,15-0,20 0,15-0,20 0,15-0,20 0,15-0,20 
8. Манган mg/kg min 80 80 80 80 
9. Витамин А IJ/kg min 12.000 10.000 15.000 15.000 

10. витамин Оз IJ/min 1.500 1.500 2.000 2.000 
П. Витамин Е mg/kg min - 10 20 20 

Табела В 
Реден 
број Услови на квалитетот Крмна смеса за 

мисир! иља, почетна 
Крмна смеса за мнсирчи-Крмна смеса за мискрчи-

ња во растеж и гоење ња во гоење, завршна 
Крмна смеса за 

мисирка несилки 

1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 

Протеин % min 
Влага % шах 

28 
13 

20 
13 

16 
13,5 

16 
13,5 
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1 2 3 4 5 6 

3. Сурови влакна % max 5 6 6 6 
4. Пепел % max 10 10 10 12 
5. Калциум % max 1,4 1,1 1,0 2,5 
6. Фосфор % min 0,8 0,7 0,6 0,65 
7. Натриум % 0,15-0,20 0,15-0,20 0,15-0.20 0,15-0,20 
8. Манган mg/kg min 100 100 80 80 
9. Селен mg/kg min 0,15 0,15 - 0,15 

10. Витамин А IJ/kg 15.000 12.000 12.000 12 .000 
11. Витамин Оз IJ/kg min 3.000 2.500 2 . 5 0 0 3 . 0 0 0 
12. Витамин Е mg/kg min 30 25 25 3 0 
13. Биотин mg/kg min 0,20 0,10 0 , 2 0 

Ако со проверка на квалитетот на целосните смеси за исхрана на перната живина се утврди дека смескте не да-
ваат определени резултати, се испитува содржината на аминокиселини, и тоа: Метионин4- Цветин и Лизни. 

Содржината на аминокиселини од став 2 на овој член, по одделни целосни смеси од член 42 на овој правилник, 
е следната: k 

Аминокиселини Целосни крмни смеси за исхрана на перната живина 

1 2 3 4 5 6 7 

Метионин + Цистин 
Лизни 

0,85 
1,15 

0,70 - 0,75 0,80 0,40 
0,90 - 1,10 

0,55 

Аминокиселини Целосни крмни смеси за исхрана на перната живина 

8 9 10 И 12 13 

Метионин Ч- Цистин 
Лизни 

0,60 0,50 1,00 0,85 0,60 0,55 
1,50 1,15 0,80 0,80 

Член 44 
Дополнителните смеси за исхрана на перната живина мораат да ги исполнуваат следните услови на квалите-

тот, и тоа: 

Услови на квалитетот Дополнителна крмна смеса за 
одгледување и гоење на пилиња Дополнителна крмиа смеса за несилка 

1 2 3 , 4 

1. Протеин % min 
2. Влага % max 
3. Сурови влакна % max 
4. Пепел % max 
5. Калциум % max 
6. Фосфор % min 
7. Манган mg/kg 
8. Витамин А IJ/kg 
9. Витамин Оз IJ/kg 

10. Витамин Е mg/kg 
11. / Витамин Вг mg/kg 

40 
13 
8 

20 
2-3 
1,5 
200 

30.000 
5.000 

75 
15 

30 
13 
10 
30 
7-9 
1,5 
200 

25.000/ 
3.500 

25 

Ако си проверка на квалитетот на дополнителните смеси за исхрана на перната живина се утврди дека смесите 
не даваат определени резултати, се испитува содржината на аминокиселини, и тоа: Метионин Цистин и Лизни: 

Садржината на аминокиселини од став 2 на овој член во одделни дополнителни смеси од член 42 на овој пра-
вилник е следната: 

1 
Аминокиселини Дополнителни крмни смеси за исхрана на перната живина 

1 2 

Метионин Н- Цистин 1,6 - 2,3 
Лизни 2,2 1,6 

Член 45 
Крмните смеси за исхрана на овци се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за ис-

храна на овци и дополнителни крмни смеси за исхрана на овци. 
Целосни крмен смеси за исхрана на овци се: 
1) замена на млеко за јагниња; 
2) крмна смеса за рано оддадени јагниња, почетна; 
3) крмна смеса за јагниња, завршна; 
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4) крмна смеса за шилежиња; 
5) крмна смеса I за сјагни овци и овци молзници; 
6) крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници. 
Дополнителни смеси за исхрана на овци се: 
1) крмна смеса I за сјагни овци и овци молзници; 
2) крмна смеса II за сјагни овци и овци молзници; 
3) крмна смеса III за сјагни овци и овци молзници. 

Член 46 
Целосните крмни смеси за исхрана на овци мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Реден 
број Назив на крмната смеса У С Л О В И Н А К В А Л И Т Е Т О Т 

Протеини % 
min 

Влага % 
шах 

Сурови 
влакна 
% шах 

Пепел % 
max 

Бакар 
mg/kg 

Селен 
mg/kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Јагниња Замена на млеко за јагниња. 
Оваа смеса содржи најмалку 
40% млеко во прав, витамин А 
min 10.000 IJ/kg и витамин D 
min 1.500 IJ/kg, маст min 20% 22 - 8 2 8 15 0,15-0,25 

2. Јагниња Крмна смеса за рано одлачени 
јагниња, почетна 16 13,5 6 8 15 0,15-0,20 

3. Јагниња Крмна смеса за јагниња, за-
вршна 14 13,5 8 8 15 0,15-0,25 

4. Шилежиња Крмна смеса за шилежиња 13 13,5 12 8 15 0,15-0,25 

5. Овци сјагни и Крмна смеса I за сјагни овци и 
овци молзници овци молзници 12 13,5 15 12 15 0,15-0,25 

6. Овци сјагни и Крмна смеса II за сјагни овци и 
овци молзници овци молзници 15 13,5 15 8 15 0,15-0,25 

Член 47 
Дополнителните крмни смеси за исхрана на овци мораат да ги исполнуваат следните услови на квалитетот, и 

тоа: 

Реден 
број 

В И Ѕ а И ^ Ѓ крмната смеса У С Л О В И Н А К В А Л И Т Е Т О Т 

Протеин % 
min 

Влага % 
max 

Сурови 
влакна 
% min 

Пепел % 
max 

Бакар ч 
mg/kg 

Селен 
mg/kg 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Овци сјагни и Крмна смеса I 
овци молзници за овци 25 13,5 15 16 45 0,40-0,50 

2. Овци сјагни и Крмна смеса II 
овци молзници за овци 

1 
1 32 13,5 15 20 30 0,30-0,50 

Член 48 
Крмните смеси за исхрана на питоми зајаци се произ-

ведуваат и се пуштаат во промет како целосни Ермин сме-
си за исхрана на питоми зајаци и дополнителни крмни 
смеси за исхрана на питоми зајаци. 

Целосните крмни смеси за исхрана на питоми зајаци 
мораат да ги исполнуваат следните услови за квалитетот, 
и тоа: 

Реден 
број 

Услови на 
квалитетот 

Крмна смеса 
за питоми зајацѕ 

до одбивање 

Крмна смеса за 
питоми зајаци 
по одбивање и 

за гоење 

1 2 3 4 

!. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Протеин % min 
Влага % max 
Сурови влакна % max 
Пепел % max 
Калциум % max 

16 
13,5 
12 
8 

1,2 

14 
13,5 
15 
8 

1,0 

1 2 3 4 

6. Фосфор % min 0,7 0,5 
7. Натриум % max 0,15 0,15 
8. Витамин А IJ/kg 10.000 10.000 
9. Витамин Оз IJ/kg 1.500 1.500 

10. Витамин Е mg/kg min 20 20 
П. Учество на брашнест дел - 5 

(10 m во форма на браш-
но) max 

Ако со проверка на квалитетот на целосните крмни 
смеси за исхрана на питоми зајац,и се утврди дека смесите 
не даваат определени резултати, се испитува содржината 
на аминокиселмни, и тоа: Метжшин+Цистин и Лизни. 

Содржината на амннокиселини од став 2 на овој 
член, по одделни смеси од овој член, е следната: 
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Аминокиселини 
Крмни смеси за исхрана 
на питоми зајаци до од-

бивање 

Крмни смеси за ис-
храна на питоми за-
јаци по одбивање и 

за гоење 

1 2 3 
Метионин Ч- Цистин 
Лизин 

0,6 
0,7 

0,5 
0,6 

Член 49 
За крмннте смеси што се користат за исхрана на ко-

њи, украсни птици, како и за риби, производителот е 
должен да донесе производителска спецификација. 

Член 50 
Декларацијата за крмни смеси и за претсмеси мора 

да ги содржи следните податоци: 
1) назив на производот и негово трговско име, ако 

производот го има; 
^ 2) фирма односно назив и седиште на производите-

лот односно увозникот; 
3) нето маса односно зафатнина на производот; 
4) датум на производството; 
5) суровински состав на крмната смеса односно 

претсмеса, и тоа со набројување на употребените групи 
хранива и на дозволените додатоци во процент односно 
во мерни единици; 

6) назив на непротеинското соединение, учество на 
маса на непротеинско азотио соединение и еквивалент на 
протеинот добиен од азот од азотни извори, ако во крмна-
та смеса се наоѓаат ^протеински извори на азот; 

7) хемиски состав на смесата или на претсмесата, и 
тоа: содржина на протеини, масти, вода, сурови влакна и 
пепел и содржина на пепел нерастворлив во солна кисели-
на (содржина на масти само во смесите во кои е пропиша-
на); 

8) намена на крмната смеса; 
9) употреба на смесата (целосна, дополнителна или 

претсмеса); 
10) состав на употребениот носач (за претсмеси); 
11) рок на употреба и начин на чување; 
12) вид и количество на кокцидиостатици; 
13) „изработено според пронзводителската специфи-

кација“, ако крмната смеса или претсмеса е произведена 
според производителска спецификација. 

Член 51 
Во крмните смеси што се произведуваат според про-

изводителот спецификација, содржината на влага мора 
да одговара на содржината на влага пропишана со овој 
правилник, со тоа што не смее да премине: 

1) во минерални смеси 7%; 
2) во замена за млеко 8%; 
3) во други смеси 13,5%; 
4) во меласирани смеси 15%. 

III. ДОДАТОЦИ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

Член 52 
Како додатоци на добиточната храна, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат материи што и се даваат 
на добиточната храна заради подобрување на нејзината 
хранлива вредност, подобро искористување на храната, 
зголемување на заштитното дејство против болести, како 
и заради продолжување на трајноста на добиточната хра-
на, поедноставна технолошка постапка во подготвување-
то на смеси и боење на животинско месо и јајца од живина. 

На добиточната храна можат да се додаваат: 
1) витамини и провитамини; 
2) микроелементи; 
3) ^протеински азотни соединенија; 
4) аминокиселини; 
5) други додатоци. 
Додатоците од став 1 на овој член д се додаваат на 

добиточната храна во количините пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 53 
Во производството на добиточна храна можат да се 

употребуваат: витамини, провитамини и материи со слич-
но дејствување. 

Не е дозволена истовремена употреба на витамините 
D 2 И Њ . 

Член 54 
Во микроелементи, во смисла на овој правилник, спа-

ѓаат соединенија на бакар, цинк, кобалт, манган, јод, желе-
зо и селен. 

Член 55 
Соединенија на бакар што можат да се додаваат на 

крмни смеси се: 
1) бакар-сулфат-монохидрат 
2) бакар-сулфат-пентахидрат 
3) бакар-сулфат, базичен 
4) бакар-ацетат-монохндрат 
5) бакар-карбонат, базичен 
6) бакар-хлорид-монохидрат 
7) бакар-оксид 
8) бакар-јодид 

Член 56 
Соединенија на цинк што можат да се додаваат на 

крмни смеси се: 
1) цинк-сулфат-хептахидрат 
2) цинк-сулфат, базичен 
3) цинк-сулфат-монохидрат 
4) цинк-оксид 
5) цинк-хлорид-монохидрат 
6) цинк-карбонат 
7) цинк-ацетат-дихидрат 
8) цинк-лактат 

(СиЅогЊО) 
(СиЅ04-5Њ0) 

(СиЅОгСи/ОН/г-ЊО) 
(Си/СЊСОО/гЊО) 

(СиСОзСи/ОНЛЊО) 
(CuCh-ЊО) 

(СиО) 
(Cuh). 

(ZnS04-7H20) 
(ZnS04-Zn/0H/2H20) 

(ZnS04-H20) 
2 (ZnO) 

(ZnCh-ЊО) 
(ZnCOi) 

(Zn/СЊ-СОО/гЊО) 
(Zn/СѕМзОз/г-ЗНгО); 

Член 57 
Соединенија на кобалт што можат да се додаваат на 

крмни смеси се: 
П кобалт-хлорид-хексахидрат (СоОгбЊО) 
2) кобалт-сулфат-хептахидрат (СоЅ04-7Н20) 
3) кобалт-сулфат-мокохидрат (СоЅ04-Н20) 
4) кобалт-карбонат, базичен (2СоСОз-ЗСо/ОН/2ЊО) 
5) кобалт-нитрат-хексахидрат (Со/МОз/гбЊО) 
6) кобалт-ацетат-тетрахидрат (Со/СНзСОО/2-4ЊО) 

Член 58 
Соединенија на манган што можат да се додаваат на 

крмни смеси се: 
1) манган-оксид (МпО) 
2) манган-триоксид (МпгОз) 
3) манган-хлорид-тетрахидрат (МпС12-4ЊО) 
4^манган-карбонат (МпСОз) 
5) манган-сулфат-тетрахидрат (МпЅ04-4Њ0) 
6) манган-сулфат-монохидрат (М11ЅО4Н2О) 
7) манган-хидроген-ортофосфат-три-

хидрат (МпНРО^ЗЊО). 

Член 59 
Соединенија на јод кои можат да се додаваат на 

крмни смеси се: 
П бакар-јодид 
2) калиим-јодид 
3) натриум-јодид 
4) калциум-јодат-хексахидрат 
5) калциум-јодат, анхидриран 

(СиЈ2) 
(КЈ) 

(NaJ) 
(СаЛОз/г-бЊО) 

(Са/10з/2). 

Член 60 
Соединенија на железо што можат да им се додаваат 

на крмни смеси се: 
1) железо-сулфат-хептахидрат (FeS04-7H20) 
2) железо-сулфат-монохидрат (FeS04-H20) 
3) железо-цитрат-хексахидрат (Рез/СбЊО?/г-бЊО) 

X 
i 

v 
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4) железо-фурамат (РеСдЊОѕ) 
5) железо-дихлорид-тетрахидрат (FeCh-4H20) 
6) железо-хлорид-хексахидрат (РеСЅз-бЊО) 
7) железо-триоксид (РегОз) 
8) железо-карбонат (ЃеСОз) 
9) железо-ацетат-тетрахидрат (Ре/СгЊОг/г^ЊО). 

Член 61 
Соединенија на селен што можат да им се додаваат 

на крмни смеси се: 
1) натриум селенит ШагЅеОз) 
I) натриум селенат (КагЅеОд). 

Член 62 
Во производството на крмни смеси можат да се упо-

требуваат непротеински азотни соединенија, било како са-
мостоен додаток, било како додаток врзан за носачот. 

Член 63 
Како хранлив додаток на крмните смеси може да се 

уп?отребува уреа (карбамид) lCO(NH2)2j. 
Уреата (карбамид) за исхрана на добитокот мора да 

ича бела боја, без миризба, содржина на влага до 0,5% и да 
t гранулирана така што низ сито со квадратни отвори со 
големина 1 шш, да поминуваат најмалку 90% гранули, а 
низ сито со квадратни отвори, со големина 0,5 mm - нај-
многу 20% гранули. Содржината на азот во уреата треба 
да биде најмалку 42% сметано на сува материја односно 
протеинскиот еквивалент мора да биде најмалку 263 
N-6,25, 

Член 64 
Во крмниге смеси можат да се употребуваат и след-

ните амонијачки соли, и тоа: 
1) Амониум сулфат (КН)гЅ04 кој се пушта во промет 

но вид на бел прав, има солен вкус и содржи најмалку 21% 
^зот. Иситнетоста мора да биде таква што „низ сито со 
квадратни отвори, со големина 1 mm, да поминуваат 98% 
:ранули амониум сулфат, а низ ситото со квадратни отво-
ри, со големина 0,5 mm - најмалку 92% гранули. 

2) Амониум бикарбонат (МЊНСОг) кој се пушта во 
промет во вид на бел прав, има солен вкус и содржи нај-
малку 17,5% азот. Иситнетоста на амониум-бикарбонат 
мора да биде таква што низ сито со квадратни отвори, со 
големина 1 mm, да поминуваат' најмалку 98% гранули, а 
низ сито со квадратни отвори, со големина 0,5 mm - нај-
малку 92% гранули (прав); 

3) амониум ацетат (СЊСОСЖЊ) кој се пушта во 
промет во вид на бел прав (гранули) и содржи најмалку 
38% азот. Иситнетоста не амониум-ацетат мора да биде 
таква што низ сито со квадратни отвори, со големина 1 
mm, да поминуваат 98% проценти гранули, а низ сито со 
квадратни отвора, со големина 0,5 mm - најмалку 92% тра-
пу л и (прав); 

4) биурет (C2H5O2N3) во прометот се пушта во вид на 
бел прав (гранула); 

5) моноамониум фосфат кој содржи околу 10% азот и 
22% фосфор. 

6) диамониум фосфат, кој содржи 18% азот и 18% фос-
фор; 

7) течен безводен амонијак. 

Член 65 
Во производството на крмни смеси се употребуваат 

аминокиселини во чиста состојба или разредени. 

Член бб 
Како други додатоци што се користат за производ-

ство на добиточна храна, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат: нересорптивни антибиотици, пробиотици и 
други дозволени стимуланси за растеж, антиоксиданти, 
емулгатори, бои, енцими и др. 

Член 67 
На крмните смеси за да се спречи оксидација на мас-

ти и други лабилни состојки, можат да се додаваат след-
ните антиоксидатни, и тоа: 

1) бутил-хидрокситолуол (ВНТ) до 200 mg/kg 
2) бутил-хидроксианизол (ВИА) до 200 mg/kg 
3) токоферол без ограничување 
4) етоксиквин до 200 mg/kg 
5) препарати на наведените антиоксиданти 
6) препарати што се користат во прехранбената ин-

дустрија. 
Декларацијата за крмните смеси на кои им се додава-

ни антиоксидантн мора да содржи податоци за видот и ко-
личеството на употребениот антиоксидант. 

Член 68 
Во технолошката постапка на производството на 

крмни смеси можат да се користат и супстанци што овоз-
можуваат хомогено мешање на масите во вода (емулгато-
ри), и тоа: 

1) полиетилен-гликол-еста р; 
21 полиетилен-сорбитан-моноолеат (Tween 80); џ 

3) алкил-полигликол-естар на карбонска киселина; 
4) лецитин од соја 
5) сите емулгатори дозволени во производство на 

животни намирници. . 

Член 6(9 
На крмните смеси за живина можат заради поинте-

зивно боење на месото и јајцата да им се додаваат кароти-
ноиди. 

Член\70 
На крмките смеси можат да им се додаваат арома-

тични средства и средства за предизвикување на апетит, 
како што се природни производи со интензивна миризба и 
синтетски препарати со слично дејствување. 

На крмките смеси можат да им се додаваат и сред-
ства за подобрување на вкусот. 

Член 71 
Во производството на крмни смеси можат да се 

употребуваат и следните средства: 
1) стабилизатор^ како средства кои служат за меха-

ничко одвојување на честичките на добиточната храна, и 
тоа: пектини, атинска киселина и нејзини соединенија; 

2) средства што служат за подобро врзување на чес-
тичките на добиточната храна при производство на леле-
ти; 

3) калциум силикат, кој служи за спречување на соз-
давање грутчиња во добиточната храна, што го олеснува 
минувањето на храната низ келиите во силосите; 

4) средства за спречување на расипување на добиточ-
ната храна и тоа: 

- оцентна киселина (СЊСООН) и нејзини соли; 
- пропионска киселина (СЊСЊСООН) и нејзини со-

ли; 
- хидроксикинолин и негови деривати; 
- други препарати брз база на органски киселини. 

Член 72 
Заради разликување на добиточната храна од живот-

ните намирници од исто потекло добиточната храна се де-
натурира. 

Денатурирањето на добиточната храна мора да се из-
врши така што да не влијае врз хранливата вредност на 
добиточната храна, туку само да ја означи органолептич-
ки. 

За денатурирање на добиточната храна може да се 
користи: 

1) органско храниво кое е дозволено со овој правил-
ник и тоа во количество од најмногу 2%; 

2) минерално храниво што е дозволено со овој пра-
вилник, и тоа во количество најмногу 0,5%; 

3) дрвен јаглен во количество од најмногу 0,5%. 
Декларацијата за денатурирана добиточна храна мо-

ра да содржи и податоци за видот и количеството на упот-
ребеното средство за денатурирање. 
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Член 73 
На добиточната храна не е дозволено да и се додава-

ат хормони, седативи, тиреостатици и слични материи. 

Член 74 
Дозволените вредности на показателите за расипува-

ње на добиточната храна не смеат да преминуваат: 

Показатели Хранива-крмни 
смеси 

Најголема дозво-
лена содржина на 

v масти 

1 2 3 

Киселички степен Маст, хранива и 
крмни смеси 

Амонијак Белтачинести хра-
нива (по методот 
Conway) 

до 55 

2500 mg/kg на воз-
душно суво храни-
ве 

ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДО-
БИТОЧНАТА ХРАНА 

Член 75 
Хранивата можат да се транспортираат и чуваат во 

истурена состојба или запакувани во соодветна амбалажа. 
Како соодветна амбалажа се сметаат јутени, каделни, па-
мучни, хартиени и полиетиленски вреќи, како и дрвени, 
пластични, картонски и метални садови и др. 

За пакување на добиточната храна не смее да се упот-
ребува амбалажа која била употребена за пакување на ма-
терии со штетно и токсично дејство. 

Амбалажата во која се пакуваат хранивата мора да се 
затвора на начин со кој се обезбедува оригиналноста на 
пакувањето. 

Член 76 
Хранива што не можат да се транспортираат во исту-

рена состојба се: 
1) споредни производи на индустријата на алкохол и 

вриење, крмен квасец, пивски квасец и јачмени слади и 
клици; 

2) хранива од животинско потекло, сушен рибни сок, 
китовб брашно, сушен китов сок, рибино масло, обрано 
млеко во прав, сурутка и делактозирака сурутка во прав, 
сурутка во прав со растителни белтачини, казеин лактоал-
бумин; 

3) минерални хранива и сол за исхрана на добиток 
(NaCl). 

Хранивата кај кои е пропишана максимална 
содржина на влага и кои се хигроскопни мораат да бидат 
запакувани. 

Член 77 
Транспортирањето на хранива се врши во затворени 

возила на железничкиот, друмскиот, поморскиот и речни-
от сообраќај, а на покуси растојанија дозволена е употре-
ба и на отворени возила. 

Транспортните средства во кои се превезуваат храни-
ва мораат да бидат исчистени и подготвени така што да се 
оневозможи загадување на добиточната храна. 

Член 78 
Хранивата се чуваат во амбалажа или без неа во про-

стории што мораат да бидат чисти, суви и дотерани за 
проветрување, заради спречување на загревање, палење и 
расипување на хранивата. Во тие простории не смее да 
има штетници ниту средства за заштита на растенијата, 
како ни други материи кои можат да ја затрујат или зага-
дат добиточната храна. 

Член 79 
Вреќите во кои се пакуваат крмни смеси мораат да 

бидат врзани или прошиени со конец или затворени така 
што без оштетување да не можат да се отворат. Вреќите 
мораат да имаат етикета од тврд картон на која е втисна-
та декларацијата. Наместо на етикета, декларацијата 

може да биде втисната и на самата вреќа. Мора да се води 
сметка етикетата да претставува составен дел на вреќата 
или да биде со неа составена преку шиење или на друг на-
чин. 

Ако вреќата е само врзана со канап, тој канап мора 
да биде провлечен низ отвор на етикетата, а на краиштата 
обезбеден со пломба со ознака на производителот или на 
оној што го пакувал производот. Наместо пломба може да 
се употреби и етикета на која е втиснат називот на произ-
водителот или испорачувачот. 

Член 80 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за квалитетот на доби-
точната храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/78 и 6/81). 

Член 81 
Одредбите на чл. 8 и 50 од овој правилник ќе се при-

менуваат по истекот на шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 82 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/35 
20 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
- Еукшнв Драгоевиќ, с. р. 

160. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА Б?УСЕН 

АЛАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за брусен алат што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за крут брусен алат. 
Гранулометриски состав и означување -

2) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за крут брусен алат. 
Гранулометриска анализа на макрограку-
лациите F4 до F220 - -

3) Гранулација на електрокорунд и 
на силкцнумкарбид за брусеи алат. Опис, 
функционирање и прицврстување на ма-
шинските сеалки на темел 

4) Гранулација на електрокорунд и 
на сшшцнумкарбид за крут брусен алат. 
Гранулометриска анализа на микрограну-
лациите F230 do F1200 

5) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за крут брусен алат. 
Гранулометриска анализа на микрограну-
лациите F230 до F1200 со помош на фото-
седиментометар според Епендорф 

6) Гранулација на електрокорунд и 
на силицнумкарбид за брусен алат. Опре-
делување на насилната густина на брусни-
те зрна 

7) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за брусен алат. Опре-
делување на капиларноста на брусните зр-
на 

JUS SCF0.00! 

JUS K.F0.002 

JUS K.F0.003 

JUS K.F0.004 

J U S K.F0.005 

J U S K.F0.006 

J U S KOFQ.007 
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8) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за брусен алат. Опре-
делување на жилавост на брусните зрна 

9) Гранулација на електрокорунд и 
на силнциумкарбид за брусен алат. Опре-
делување на содржината на магнетните 
материјали во брусиите зрна — 

10) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за брусен алат. Зема-
ње и поделба на мострите на брусните зр-
на 

И) Гранулација на електрокорунд и 
на снлициумкарбид за брусен алат врз 
флексибилна подлога. Гранулометриски 
состав и означување. - — 

12) Гранулација на електрокорунд и 
на сшшциумкарбид за брусен алат врз 
флексибилна подлога. Гранулометриска 
анализа на макрогранулациите Р12 до 
Р220 

13) Гранулација на електрокорунд и 
на силициумкарбид за брусен алат врз 
флексибилна подлога. Гранулометриска 
анализа на макрогранулацинте Р240 до 
Р1200 

14) Гранулација на дијамант и на 
коцкест боров нитрат за крут брусен алат. 
Гранулометриси состав и означување -

15) Гранулација на дијамант и на 
коцкест боровннтрат за крут брусен алат. 
Гранулометриска анализа на макрограну 
лациите 

JUS K.F0.008 

JUS K.F0.009 

JUS K.F0.020 

JUS K.F0.031 

JUS K.F0.032 

JUS K.F0.033 

JUS K.F0.081 

JUS K.F0.082 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилт 

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS K.F0.003, JUS 

K.F0.005, JUS K.F0.006, JUS SGF0.007, JUS K.F0.008, JUS 
K-F0.009 и JUS K.F0.020, чија примена не е задолжителна, 
југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат на брусен 
алат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегу-
вањето 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. 07-93/13 
17 јануари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

т . 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за текстил што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

1) Текстил. Означување, обележување 
и пакување на текстилни производи. Из-
мени и дополненија JUS F. А0.011/1 

2) Текстил. Утврдување на масата. 
Термини и дефиниции - “ JUS F. А0.015 

3) Тексти,л!. Преѓа од влакна со опре-
делена должина. Технички услови. Изме-
ни и дополненија JUS F. В2.011/1 

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 југословенскиот стандард JUS F. А0.015 чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се 
применуваат на текстил што ќе се произведе односно уве-
зе од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за текстил („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82)., 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/28 
10 февруари 19ЈЃ9 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашив Драгоевиќ, с. р. 

162. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАМЕН АГРЕГАТ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назме и ознака: 

Технички услови за камени агрегати 
за изработка на современи коловозни по-
тивки - JUS В. В3.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
17/64). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/29 
10 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вратив Драгоевиќ, с р. 
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163. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АКУСТИКА 

ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за акустика во градежништвото што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Акустика во градежништвото. Ме-
тода за изразување на звучната изолација 
со еден број JUSU.J6.153 

2) Акустика во градежништвото. Те-
ренски мерења на звучната изолациона 
моќ на фасадните елементи и на фасадите. 
Измени и дополненија JUSU. Ј6.045/1 

3) Акустика во градежништвото. Оп-
ределување на динамичкиот модул на 
еластичноста на меките слоеви на пливеч-
ките подови. Измени и дополненија JUS U. Ј6.087/1 

Член 2 
Југословенските стандарди од член I 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 
акустика во градежништвото 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: 

Акустика во градежништвото. Метод 
за изразување на звучна изолација со еден 
број JUSU.J6.153 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
од областа на акустиката во градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/235 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

164. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОВЕРКА 
НА СТАБИЛНОСТА НА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
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стандард за проверка на стабилноста на носечките челич-
ни конструкции што го има следниот назив и ознака: 

Проверка на стабилноста на носечки-
те челични конструкции. Странично из-
виткување на носачите. Измени и допол-
ненија JUS U.E7.101 

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 
Југословенскиот стандард од член I на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на про-
верката на стабилноста на носечките челични конструк-
ции од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/236 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

165. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА 

ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за топлотна техника во градежништвото што го 
има следниот назив и ознака: 

Топлотна техника во градежништво-
то. Технички услови за проектирање и 
градење на згради. Измени и дополненија JUS UJ5.600/1 

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 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топ-
лотна техника во градежништвото од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бо. 07-93/237 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
\ 
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166. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на-, 
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хексахидрат. Технички услови JUS H.G2.061 

2) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хексахидрат. Определување на со-
држината на никел (И)-хлорид-хексахид-
рат. Комплексометриска метода JUS H.G8.364 

3) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хексахидрат. Определување на со-
држината на материи нерастворливи во 
вода. Гравиметриска метода JUS H.G8.365 

4) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хексахидрат. Мерење на рН-вред-
ност. Потенциометриска метода JUS H.G8.366 

5) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хексахидрат. Определување на со-
држината на сулфати. Турбидиметриска 
метода JUS H.G8.367 

6) Чисти хемикалии. Никел (Н)-хло-
рид-хехсахидрат. Определување на со-
држината на олово, бакар, цинк и кадми-
ум. Метода на атомска апсорпција JUS H.G8.368 

7) Чисти хемикалии. Никел (И)-хло-
рид-хексахидрат. Определување на со-
држината на железо и кобалт. Метода на 
атомска апсорпција JUS H.G8.369 

8) Чисти хемикалии. Никел (И)-хло-
рид-хексахидрат. Определување на со-
држината на натриум и калиум. Метода 
на емисиоиа спектрофотометрија со пла-
мен JUS H.G8.370 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
росебн^ издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
- Југословенските стаклар т од член 1 на овој правил-

ник сс задолжителни во целост, 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 југослоаеосетот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Чисти хемикалии, Њжелжлорад JUS H.G2.061 
донесе?? со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на преп“'водството на хемиски чисти соединенија 
(хемикалии) лист wt бр„ 33/71). 

Член 5 ' 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот објавувањето ве .,Служен лист на 
СФРЈ“, 

Бр. 07-93/242 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашгш Драгоевиќ, с. р. 

167. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат. Технички услови JUS H.G2.015 

2) Чисти хемикалии. Натриумацетат, 
безводен. Технички услови JUS H.G2.017 

3) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на натриу-
мацетат. Волумегриска метода JUS H.G8.371 

4) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и иатриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на материи 
нерастворливи во вода. Гравиметриска 
метода JUS H.G8.372 

5) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и натрмумацетат, безводен. 
Мерење на рН-вредноста. Потенциомет-
риска метода I JUS H.G8.373 

6) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и ќатркумацетат, безводен. 
Определување ма содржината на хлорид. 
Турбидиметриска метода JUS H.G8.374 

7) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на фосфатн. 
Колориметриска метода JUS H.G8.375 

8) Чисти хемикалии. Натриум ацетат-
трихидрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на сулфати. 
Турбидиметриска метода JUS H.G8.376 

9) Чисти хемикалии. Натриумацетат-
трихидрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на алуми-
ниум. Колсриметриска метода JUS H.G8.377 

10) Чисти хемикалии. Натриумаце-
таттрнхндрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на железо. 
Колорнметриска метода JUS H.G8.378 

1!) Чисти хемикалии. Натриумаце-
таттрихидрат и натриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на тешки 
метали (како Pb). Колориметриска мето-
да - - JUS H.G8.379 

12) Чисти хемикалии. Натриумаце-
таттрихидрат и катриумацетат, безводен. 
Определување на содржината на калциум 
и магнезиум. Метода на атомска апсор-
пција JUS H.G8.380 

13) Чисти хемикалии. Натриумаце-
таттрмжидрат и на!риумацетат, безводен. 
Определување на содржината на материи 
што го редуцираат калиумперманганатот 
(како НСООН). Волуметриска метода - JUS H.G8.381 

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 
чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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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. Натриумацетат 
кристален JUS H.G2.015 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на хемиската индустрија (производство на чисти хе-
микалии) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/83). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/245 
29 декември 1988 година 
Белград 

Бр. 07-93/243 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашив Драгоевиќ, с. р. 

168. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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. Радиодифузни 
приемници. Минимални фреквенциски оп-
сези, канали и меѓуфреквенции JUSN.N6.010 

2) Радиокомуникации. Кратенки - JUSN.N6.018 
3) Радиокомуникации. ТВ-приемни-

ци. Барања за минимални вредности на 
карактеристиките JUS N.N6.142 

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 југословенскиот стандард JUS.N.N6.018, чија 

примена не е задолжителна, југословенските стандарди од 
член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе 
се применуваат на радиокомуникации од денот на влегу-
вањето 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: 

Радиокомуникации. Радиофреквен-
циски опсези и канали на радиоприемни-
ци и телевизиски приемници за прием на 
радиодифузни емисии JUS N.N6 010 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
за радиокомуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
46/81). 

169. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИФТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лифтови што ги имаат следните називи и оз-
наки: 

JUS M.D1.520 

JUS M.D1.555 

JUS M.D1.591 

1) Лифтови. Критериум за избор на 
лифтови за превоз на лица во станбени 
згради ' 

2) Лифтови. Водилки на кабината и 
на противтегот во форма на „Т" 

3) Лифтови. Опрема за лифтовите од 
I, И, III и IV вид. Елементи за управување 
и прикажувачи во кабината и на приодот 
кон лифтот 

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 
вградување и испитување на лифтови од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/246 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 
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170. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за руднички транспорт што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Јамска количка за руднички тран-
спорт. Сандак. Технички услови за изра-
ботка JUS P.R1.101 

2) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Носач. Технич-
ки услови за изработка JUS P.R1.102 

3) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Одбојник. Тех-
нички услови за изработка JUS P.R 1.103 

4) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Осен склоп. 
Технички услови за изработка - JUS P.R1.105 

5) Конструкциски елементи на јам^ 
ските вагонетки и вагони. Оска. Технички 
услови за изработка JUS P.R1.106 

6) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Тркало. Технич-
ки услови за изработка JUS P.R 1.107 

7) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Поклопка. Тех-
нички услови за изработка JUS P.R1.108 

8) Конструкциски елементи на јам-
ските вагонетки и вагони. Навртка. Тех-
нички услови за изработка JUS P.R 1.109 

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 
^ руднички транспорт 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. 07-93/249 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

171. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЖАНИ 

ЦВЕЌИЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за режани цвеќиња што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Режани цвеќиња. Општи услови - JUS Е.В5.001 
2) Режани цвеќиња. Мимоза. Услови 

за квалитетот JUS Е.В5.002 
3) Режани цвеќиња. Режано зеленило. 

Општи услови JUS Е.В5.003 
4) Режани цвеќиња. Режан каранфил 

(едноцветен). Услови за квалитетот JUS Е.В5.004 
5) Режани цвеќиња. Режана ружа (ед-

ноцветна). Услови за квалитетот JUS Е.В5.006 
6) Режани цвеќиња. Глад кола. Усло-

ви за квалитетот JUS Е.В5.007 
7) Режани цвеќиња. Стрелиција. Ус-

лови за квалитетот JUS Е.В5.008 

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. 07-93/251 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

172. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САНИТАР-
НА КЕРАМИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за санитарна керамика што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Санитарна керамика. Мијалник 
бродски. Форма и мери JUS U.N5.111 

2) Санитарна керамика. WC - школ-
ки бродски. Форма и мери —: JUS U.N5.123 

Член 2 
Југословенските стандарди од ^лен .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 са-
нитарна ќерамида што ќе се произведе, односно увезе од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/252 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

173. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО-
МЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКИ УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електромеханички составни делови за елек-
тронски уреди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Плоскати кон-
такти за брзо спарување JUS N.R4.205 

2) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи за испи-
тување. Постапка 2е: Растројство во рабо-
тата на контактот JUS N.R4.410 

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 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

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

Бр. 07-93/253 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

стандарди за хартија и картон што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Испитување на хартија и картон. 
Определување на рапавост (мазноста) по 
методата на пропуштање воздух. Општа 
метода “ JUS H.N8.151 

2) Испитување на картон. Определу-
вање на отпорноста спрема пробивање - JUSH.N8.208 

3) Испитување на брановит картон. 
Определување на отпорноста на рабовите 
спрема притисок JUS H.N8.230 

4) Испитување на хартија и картон. 
Определување на машинскиот (надолжни-
от) и напречниот правец JUS H.N8.250 

5) Испитување на хартија. Определу-
вање на горната и долната страна JUS H.N8.251 

6) Испитување на хартија и картон. 
Определување на прашењето JUS H.N8.260 

7) Испитување на хартија и картон. "i 
Определување на отпорноста спрема кор-
нење. Метода на печатење со растечка 
брзина (уред со Клатно или со пружина) - JUS H.N8.26I 

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 
bo денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за испитување на картон („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 50/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/255 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

175. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

174. 
ч 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА 

И КАРТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословнските 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Шамотни производи. Тули за високи 
печки. Класификација и технички услови JUS B.D6.256 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ог-
ноотпорни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр./ 
24/66). 7 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој правила 

престанува да важи Решението за југословенскиот / 
дард од областа на огноотпорните материјали („С 
лист на СФРЈ“, бр. 44/64). 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/256 
29 декември 1988 година 
Белград 7 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

159. Правилник за квалитетот на добиточната храна 381 
160. Правилник за југословенските стандарди за 

брусеи алат 402 
161. Правилник за југословенските стандарди за 

текстил 403 
162. Правилник за престанување на важењето на ју-

гословенскиот стандард за камен агрегат 403 
163. Правилник за југословенските стандарди за 

акустика во градежништвото 404 

Страна 
164. Правилник за југословенскиот стандард за 

проверка на стабилноста на носечките челични 
конструкции 404 

165. Правилник за југословенскиот стандард за 
топлотна техника во градежништвото 404 

166. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 405 

167. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 405 

168. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диокомуникации 406 

169. Правилник за југословенските стандарди за 
лифтови 406 

170. Правилник за југословенските стандарди за 
руднички транспорт 406 

171. Правилник за југословенските стандарди за 
режани цвеќиња 407 

172. Правилник за југословенските стандарди за са-
нитарна керамика 407 

173. Правилник за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за елек-
тронски уреди 407 

174. Правилник за југословенските стандарди за 
хартија и картон 407 

175. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за огноотпорен мате-
ријал 407 
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