
Д.11УЖНКН ЛИСТ НА СФРЈ*' изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски албански и унгарски Ја-
зик. — 01ласи според тарифата — 
Жиро вметка кај Т у ж б а т а на опште-

с т в о т о к?»кго«опгтио 6080? 1125 

Петок, 29 јуни 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 29 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 36 динари. — 
Претплатата за 1979 година изнесува 
W0 динари — Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1. Пошт. фах 226. — 
Телефони: централа 650 155: Уредниш-
тво 651 855: Служба за претплата 
651 732: Комерцијален сектор 651 671; 

Телекс 11756 

484. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, член 10 точка 4 од Законот за здружување 
во Заедница па југословенското електростопанство 
(„Службен лист на СФРЈ" бр, 18/78) и точка 4.1..0Д 
Резолуцијата за политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/78), Сојузниот извршен совет, во со-
гласност со извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОТРОШУ-
ВАЧКАТА И ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ТЕЧНИ И ГАСО-
ВИТИ ГОРИВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА И ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Заради спроведување на политиката на економ-

ската стабилизација, а тргнувајќи од платнобилан-
сните можности на земјата, со оваа уредба се утвр-
дуваат мерките за рационално користење на елек-
троенергетските производствени и преносни капа -
цитети, како и мерките за намалување и рациона-
лизација на потрошувачката и за максимално ште-
дење на течни горива во термоелектраните и то-
планите кои трошат такви горива. 

Член 2 
Заради постигнување и рационализација на по-

трошувачката на мазут, организациите на здружен 
труд кои произведуваат електрична енергија и кои 
се здружени во Заедницата- на југословенското 
електростопанство со самоуправната спогодба што 
ќе ја склучат во рамките на Заедницата на југос-
ловенското електростопанство во смисла на член 10 
од Законот за здружување во Заедница на југос-
ловенското електростопанство, ќе ги уредат и усло-
вите, начинот и времето на користење на термо-
електраните во составот на електроенергетскиот 
систем кои трошат течни горива за производство на 
електрична енергија, а особено користењето на тие 
термоелектрани во следните случаи: 

1) ако постојните проточни хидроелектрани, 
термоелектраните на цврсти горива и акумулацио-
ните хидроелектрани со планиран режим на корис-
тење на акумулациите, не можат да ги намират по-
требите од потрошувачка на електрична енергија; 

2) ако настанат хаварии на капацитетите за 
Лроизводство во хидроелектраните и во термо-

електраните на цврсти горива; 

3) ако настане влошување на условите, како и 
во месеците на изразито висока потрошувачка на 
електрична енергија; 

4) ако на одделно подрачје поради технички 
можности не е можно да се обезбеди енергија од 
електроенергетскиот систем, а на тоа подрачје пос-
тојат термоелектрани на течни горива. 

Член 3 
Термоелектраните кои за производство на елек-

трична енергија трошат цврсти горива ќе употребу-
ваат течни горива како додатни горива само ако 
тоа е неопходно за потпалување на котлите и за 
одржување на стабилизација на технолошкиот ре -
жим. 

Потрошувачката на течни горива за потреби-
те од став 1 на овој член организациите на здру-
ж е н труд треба да ја сведат на минималната ко -
личина. 

Во рамките на Заедницата на југословенското 
електростопанство ќе се утврдат поблиски услови 
со кои ќе се регулира применувањето на одредбата 
од став 1 на овој член. 

Член 4 
Во термоелектраните кои се надвор од електро-

енергетскиот систем, а кои трошат течни горива и 
служат само за производство на електрична енер-
гија, организациите на здружен труд се должни да 
ја намалат потрошувачката на течни горива во те-
куштата година на јмалку за 5% во однос на по-
трошувачката во претходната година за исто ниво 
на производството. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на организациите на здружен труд кои во својот 
состав имаат термоелектрани кои трошат течни го-
рива. 

Член 5 
Топланите во градовите, во градските населби, 

како и котларниците кои обезбедуваат топлина во 
една или повеќе згради се должни да ја регули-
раат испораката на топлотна енергија за загревање 
на станови и делови од згради, со температура ко ја 
во становите и деловните згради, освен во болни-
ците и училиштата, ќе биде пониска за два степени 
од проектираните или од температурите утврдени 
во договорите и општите услови за испорака на 
топлотна енергија. 

Организациите на здружен труд — испорачу-
вачи на топлотна енергија се должни во зградите 
во кои протокот на топла вода не е регулиран, да 
извршат регулација така што вкупното загревање 
во тие згради да биде за два степена пониско од 
проектираните температури. 
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Член 6 
Организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организахрш и заедница другите орга-
низации и органи кои користат течни горива за по-
гон на транспортни и други средства за внатрешен 
транспорт, како и за други намени, должни се да 
донесат тримесечни планови за заштеда на гориво. 

Плановите од став 1 на овој член содржат мер-
ки и активности за нивно постојано извршување и 
контрола. 

Плановите од став 1 на овој член ќе се донесат 
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член 7 
Анализи на заштедата на течни горива ќе се 

вршат во организациите на здружен труд, чво соод-
ветните деловни заедници, во коморите и општите 
здруженија, како и во надлежните органи во ре-
публиките и автономните покраини. 

Член 8 
Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд: 

1) ако користи термоелектрана и за случаи што 
не се утврдени (член 2); 

2) ако не ја намали потрошувачката на течни 
горива (чл. 3 и 4); 

3) ако не ја намали за два степени височината 
на температурата во станбените и деловните згради 
(член 5 став 1); 

4) ако не изврши регулација на протечувањето 
на топла вода во зградите во кои тоа претепување 
не е регулирано (член 5. став 2); 

5) ако не го донесе и не го спроведува планот 
за заштеда на течни горива (член 6); 

За стопански престап од тон. 1 до 4 став 1 на 
овој член ќе се казни со парична казна од 5,000 до 
30.000 динари и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд. 

За стопански престап од точка 5 став 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 20.000) 
динари и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд, во друга самоуправна организација, 
односно заедница, како и во друга организација 
или орган. 

Член 9 
Упатства за спроведување на оваа уредба доне-

сува, по потреба, Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија. 

Член 10 
Оваа уредба ќе се применува за време на важе-

њето на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76). 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 603 
21 јуни 1979 година 

Белград 

Свдезер мзврнев севет 

Потпретседател, 
Бранислав ИкехшЌ, с.р. 

485. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
28 точка 1 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВО КАФЕ 

1. Организациите на здружен труд што .увезу-
ваат сурово кафе ја формираат цената за сурово 
кафе така што нивото на цените за сурово кафе да 
изнесува во просек 70,82 динари по еден килограм, 
франко натоварено во местото на складирањето. 

Сојузниот завод за цени ќе ги утврди, во рам-
ките на просекот од став 1 на оваа точка, продаж-
ните цени за одделни видови на сурово кафе. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука не се од-
несува на сурово кафе што организациите на здру-
жен труд го набавиле (купиле) од Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи. 

3. Оваа одлука се применува од 8 јуни 1979 го-
дина како ден на влегувањето во сила на Законот 
за измена и дополнение на Законот заѓ оданочување 
на производи и услуги во прометот (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/79). 

4. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за про-
дажните цени за сурово кафе („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/79). 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-^ 
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 604 
21 јуни 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, с.р. 

486. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски: средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Neue Kronen Zeitung", 
број 6812 од 17 мај 1979 година, што излегува на 
германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр, 650-1-2/456 
11 јуни 1979 година 

/ Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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487. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето н | 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „KURIER" 
Се забранува внесувањето и растурањето во 

Југославија на списанието „Kurier", број 135 од 18 

мај 1979 година, што 
во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/457 
11 јуни 1979 година 

Белград 

излегува на германски јазик 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с.р. 

488. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Воздухопловно 
пристаниште 

Во зимскиот период 
(од 1 ноември до 31 

март) 

од 
часот 

ДО 
часот 

Денови 
1 — понеделник 
2 — вторник 
3 — среда 
4 — четврток 
5 — петок 
6 — сабота 
7 — недела 

Во летниот период 
(од 1 април до 31 

октомври) 

од 
часот 

до 
часот 

Денови 
понеделник 
вторник 
среда 
четврток 
петок 
сабота 
недела 

„Белград" 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Загреб" 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Сплит" 05.00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
,.Љубљана" 06,00 21,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

„Дубровник" 07.00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 

„Титоград" 06,00 20,00. 1,2,3,4,5,6,7 05,30 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

„Сараево" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00. 21,30 1,4,5 
06,00 22,00 2 
07,00 21,30 3,6,7 

„Скопје" 06.00 22,00 1,2,3,4,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5 
06,00 08,00 6,7 06,00 08,00 6,7 
16,00 22,00 6,7 16,00 22,00 6,7 

„Тиват" 06,30 до за- 1,2,3,4,5,6,7 06,00 до за- 1,2,3,4,5,6,7 
оѓа- оѓа-

њ е ^ на њето на 
сонцето сонцето 

„Охрид" 07,00 14,00 1,2,3,4,5 07,00 14,00 1,2,3,4,5 
15,00 18,00 6 

,.Задар" 06,30 08,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 08,30 1,3,7 
19,30 21,30 1.23,4,5,6,7 19,00 23,00 1Д 

06,30 11,00 2,6 
18,00 21,30 2,6 
16,00 21,30 3 
06,30 23,00 4,5 

Јанева* 07,00 09,00 1,2,3,4,5,6.7 06Д5 21,00 1,2,3,4,5,6,7 
16,30 19,30 1,2,3,4,5,6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

„Пула" 05,30 07,30 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
20,00 22,00 1,2,3,4,5.6,7 

„Приштина" ов!зо 09,30 1,5 04,30 07,00 1,2,4 
16,30 19,00 1,5 12,00 16,00 1,2,4 
11,00 15,30 2,3 17,00 23,30 1Д4 
06,30 10,30 4 04.30 10,00 3,5 
15,30 20,30 4 17,00 23,30 3,5 
15,00 19,00 6 04,30 08,00 6,7 
11,00 14,00 7 17,00 23,00 

,Марибор" 06,00 12,00 1,2,4 05,30 12,00 1,2,3,4,5,6 
19,00 21,00 1,5,6,7 18,00 22,00 1,2,3,4,5,6 
15,00 22,00 2,4 05,30 08,00 7 
06,00 08,00 3,5,6,7 19,00 22,00 7 
19,00 22,00 3 

„Мостар" 08,00 10,00 1,2,3,4,5,6 06,30 14,00 1,3 
16,00 18,00 1,2,3,4,5,6 06,30 10,30 2,4,5 1,2,3,4,5,6 

14,00 18,00 2,4,5 

2. Под време во кое ваздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени во смисла на оваа 
одредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со пропис. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград", „Загреб" и „Сплит" ќе бидат отворени и надвор од 
времето на отвореноста од точка 1 на оваа наредба, и тоа од 23,00 до 05,00 часот за ваздухопловите во 
опасност, како и во другите случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета 
според југословенското време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен превоз во воздушниот соо-
браќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/78). 

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

Бр. 2338 
25 југо! 1979 година 

Белград 

на 
Претседател 

Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

489. 
Врз основа на точка 1 став 2 на Одлуката за 

продажните цени за сурово кафе („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/79), Сојузниот завод за цени из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА СУРОВО КАФЕ 

1. Постојните продажни цени за одделни видо-. 
ви на сурово кафе се утврдуваат така што да из-
несуваат, и тоа: 

Реден 
број 

Вид кафе Земја на 
потеклото 

Нова продажна 
цена за сурово 

кафе за 1 
kg/динар 

1 2 3 4 

1. Немиена арабика Бразил 74,08 
2. Миена и немиена Колумбија . 74,79 

арабика 

1 2 3 4 

3. Други видови Други земји 70,82 
арабика 

4. Робуста Сите земји 65,72 

Просек: 70,82 

2. Цените за сурово кафе, утврдени во точка 1 
на оваа наредба, се применуваат од 8 јуни 1979 го-
дина како ден на влегувањето во сила на Законот 
за измена и дополнение на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/79). 

3. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
утврдување на продажните цени за одделни видови 
на сурово кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/79). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 33/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Зоран Пуповац, с. р. 
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490. 

Врз основа на член 32 став 1 и на член 81 став 
2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/77), во согласност со претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство, со прет-
седателот на Сојузниот комитет за труд, здравство 
и социјална заштита и оо сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ 

И ПЕЧУРКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

услови за квалитетот што мораат да ги исполну-
ваат овошјето, зеленчукот и печурките (во ната-
мошниот текст: производите), наменети за потро-
шувачка во свежа состојба, односно по кулинарска 
подготовка (за зеленчукот), како и условите на па-
кувањето заради обезбедување на зачувување на 
квалитетот и хигиенската исправност на произво-
дите. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети како во производството, така 
и во прометот. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не 

се пропишани условите за квалитетот и условите 
за зачувувањето на употребната вредност и на хи-
гиенската исправност, согласно важат одредбите 
на овој правилник за сродни, односно слични про-
изводи. 

Член 3 
Свежото овошје и зеленчук што се пушта во 

промет мора да биде декларирано на начинот про-
пишан со соодветните одредби на *>вој правилник 
(чл. 4 и 10). 

Член 4 
Ако за одделни производи со овој правилник 

не е пропишано поинаку, секоја единица на паку-
вање, во пал етни сандаци и на транспортни контеј-
нери, мора да има декларација. 

Декларацијата содржи податоци за: 
1) називот на производот, односно сортата — 

за производите за кои тоа е пропишано со овој пра-
вилник; 

2) фирмата, односно називот и седиштето на 
производителот; 

3) годината на проиводството; 
4) рокот на употребата и годината на бербата 

— за производите за кои тоа е пропишано со овој 
правилник; 

5) категоријата на квалитетот (класата); 
6) калибарот на производот, ако тоа е предви-

дено со овој правилник. 

Член 5 
Свежото овошје и зеленчук мораат да се скла-

дираат и чуваат на начинот со кој се обезбедува 
зачувување на квалитетот и на хигиенската исправ-
ност до моментот на испораката на непосредниот 
потрошувач. Овие производи мораат да се паку-
ваат само во згодна амбалажа предвидена со овој 
правилник, со која се обезбедува зачувување на 
нивниот квалитет и на хигиенската исправност. 

Свежото овошје и зеленчук мораат да се тран-
спортираат со соодветни превозни средства со кои 
се обезбедува зачувување на квалитетот и на хи-
гиенската исправност до моментот на потрошувач-
ката. 

Член б ; 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
неговите одредби се задолжителни за сите органи-
зации на здружен труд, за други правни лица и 
граѓани кои произведуваат и пуштаат во промет 
овошје и зеленчук. 

Член 7 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

и врз увезеното овошје и зеленчук. 

II. ОВОШЈЕ 

Член 8 
Под овошје, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат плодовите од различни видови на 
овошки од умерено топло, суптропско и тропско 
подрачје, како и од самоникнати долговечни дрве-
нести растенија, наменети за човечка исхрана во 
свежа состојба. 

Член 9 
Овошјето кое се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да е зрело; 
2) да е свежо; 
3) да не е извалкано, навлажнето и нагниено; 
4) да не содржи остатоци од средства за зашти-

та на растенијата во количини поголеми од макси-
мално дозволените; 

5) да нема туѓ и непријатен вкус и миризба 
и да не содржи тути примеси; 

6) да не е испукано, удрено ниту оштетено од 
растителни болести и штетници, ако тоа со овој 
правилник за одделни видови и класи на овошје 
не е поинаку определено. 

Покрај условите од став 1 на овој член, овош-
јето мора да и-сполнува и други посебни услови 
пропишани оо овој правилник за одделни видови и 
класи на овошје. 

Како зрело овошје во прометот на мало (физио-
лошки зрело), во смисла на точка 1 став 1 од овој 
член, се подразбира овошјето кое е погодно за не-
посредна потрошувачка во свежа состојба. 

Овошјето кое не ги исполнува условите од точ. 
1, 2, 3 и 6 на став 1 од овој ч!лен мора видно да се 
означи како производ од понизок квалитет. 

Член 10 
Заради пуштање во промет според одредбите 

на овој правилник, овошјето според квалитетот се 
распоредува во три класи: екстра, I и II, ако со 
овој правилник не е определено поинаку за одделни 
видови и сорти на овошје. 

Класата на овошјето од одредбата на став 1 од 
овој член се утврдува според видот и сортата на 
овошјето, степенот на зрелоста, крупнава , односно 
тежината, формата, бојата и вкусот на плодовите, 
отсуство на недостатоци и според други каратери-
стики од морфолошки или анатомски и органолеп-
тички карактер. 

Во екстра класа се распоредуваат плодовите од 
висококвалитетни сорти, кои немаат никакви недо-
статоци во поглед на својствата наведени во став 
2 на овој член. 

Во I класа се распоредуваат плодовите од ви-
сококвалитетни сорти, кои имаат незначителни не-
достатоци во најголем дел од морфолошко-физич-
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П карактер, кои не им ја намалуваат вредноста ао 
текот на транспортот и на чувањето. 

Во II класа се распоредуваат плодовите кои 
имаат помали недостатоци поради кои не можат да 
се распоредат во претходната класа, но ги исполну-
ваат минималните услови од член 9 на овој пра-
вилник. 

Ка ј сите класи на овошје се дозволени отста-
пувања кои за секој вид овошје се посебно опреде-
лени со одредбите на овој правилник. 

Член 11 
Овошјето кое се пушта во промет мора да биде 

распоредено и уедначено според крупноста (кали-
бар) на плодовите, ако со овој правилник тоа е 
определено за одделни видови и сорти односно кла-
си на квалитетот на производите. 

Калибарот на плодот се определува со мере-
ње на обемот или на пречникот на најширокиот 
дел на плодот, или со мерење на неговата тежина, 
или според бројот на плодовите во единица на па-
кување. 

Во единица на пакување најмногу до 10% од 
плодовите можат според бројот или тежината, да 
отстапуваат од калибарот означен во декларацијата 
ва I и II класа. 

Отстапувањето од калибарот означен во декла-
рацијата, за екстра класа може да изнесува нај-
многу до 5%. 

Член 12 
Овошјето се пакува и пушта во промет во ам-

балажа која за одделни видови, сорти и класи на 
квалитетот е пропишана со овој правилник. 

Овошјето наменето за промет на мало може да 
се пакува во специјална амбалажа со различни 
особини и од различен материјал, како што се кар-
тонски и фурнирски кутии, ќесиња од пластична ма-
са, од текстил, целофан или хартија, контејнери од 
лепенка, кошнички и сл. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, помалку осетливо овошје може да се испора-
чува и во растурена состојба (ринфуза). Под расту-
рена состојба, во смисла на овој правилник, се под-
разбира овошје пакувано во палетни сандаци. 

Декларацијата за овошје во растурена состојба 
мора да содржи податок за видот на овошјето. 

Член 13 
Во секоја единица на пакување овошјето мора 

да биде од исто потекло, уедначено според крупно-
ста и степенот на зрелоста и од ист вид, сорта и 
класа на квалитет. 

Член 14 
Одредбите од овој правилник, освен одредбите 

на член 9 не се однесуваат на овошјето кое инди-
видуалните производи! ели го изнесуваат на пазарот 
и тоа во количините од најмногу 50 kg плодови 
од еден вид или сорта на овошје. 

III. ОВОШЈЕ ОД УМЕРЕНО ТОПЛИОТ ПОЈАС I 
1. Јаболка (Malus domestiea Borkh М. silvestris L.) 

Член 15 
Заради пуштање во промет, јаболката според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, 
I и И. 

Член 16 
Во екстра класа се распоредуваат плодовите од 

висококвалитетни сорти јаболка од светски и дома-

шен сортимент, кои во секој поглед се од висок 
квалитет поради што се од голема употребна вред-
ност. 

Јаболката од екстра класа мораат да бидат доб-
ро развиени и без никакви недостатоци. Тие мо-
раат да им одговараат на карактеристиките на сор-
тата по форма, крупност, боја и чистота на поко-
жичката по зрелост и вкус. Во сортата со крупни 
плодови пречникот на јаболката мора да биде нај-
малку 65 mm а во сортата со ситни плодови — нај-
малку 60 mm. 

Во единица на пакување се толерираат до' 
5% од плодовите кои не им одговараат на условите 
пропишани за класата екстра но ги исполнуваат 
квалитетните барања на следната пониска класа. 

Во единица на пакување до 5°/о од плодовите 
можат да имаат 5 mm помал или поголем пречник 
од пречникот пропишан за таа класа. Најмногу 5% 
од плодовите можат да бидат без рачки. Во сор-
тата како што е „Granny Smith" и „Democrat" се 
толерираат до 25% од плодовите без рачки ако не-
маат оштетувања од растителни болести и штет-
ници. 

Се дозволува карактеристична рѓеста превлака 
во дупката на рачката на плодот, доколку тоа не 
е последица предизвикана од растителни болести 
и штетници, а ка ј кожарките и преку целиот плод 
бидејќи тоа е сортна одлика. 

Член 17 
Во I класа се распоредуваат јаболката од ви-

сококвалитетни и квалитетни сорти, со сите сортни 
карактеристики, без поголеми недостатоци, со тоа 
што може да има нешто поситни плодови во сорта-
та со крупни плодови со пречник од најмалку 60 mm 
и во сортата со поситни плодови со пречник од 
најмалку 55 mm. 

Се толерираат помали длабнатини на покожич-
ката на плодот предизвикани со удар или со лесен 
притисок, кои не влијаат врз одржливоста и врз 
органо л етничките својства на плодот, а нивната 
вкупна површина не смее да преминува 2 cm2 по 
еден плод. 

Се дозволуваат до 2% плодови со оштетувања 
предизвкани од механчки повреди или паразити, 
со тоа што дамките предизвикани со саѓава кра-
ставост можат да опфатат најмногу V* cm2 од по-
вршината на еден плод, додека дамките од друго 
потекло можат да опфатат до 1 cm2 од површината 
на плодот, но тие дамки мож&т да бидат најмногу 
до 2 cm должина. 

К а ј плодовите од I класа се толерираат до 25% 
плодови без рачки во едно пакување, освен ка ј 
плодовите од сортата „Granny Smith" каде што се 
толерираат до 50% плодови без рачки во едно па-
кување ако на местото каде што била рачката нема 
оштетување. 

Ка ј јаболката од I класа може да се толерира 
само послабо изразена 'рѓеста превлака, доколку 
таа превлака не е последица предизвикана од рас-
тителни болести, штетници или мраз. К а ј јаболката 
— кожарки од I класа 'рѓестата превлака е сортна 
одлика и не се смета за недостаток. 

Во единица на пакување се толерираат до 10% 
од плодовите кои не им одговараат на условите 
пропишани за оваа класа но ги исполнуваат ба-
рањата на следната пониска класа. 

Во единица на пакување може да има до 10% 
од плодовите со пречник кој најмногу 5 mm е по-
мал или поголем од пречникот пропишан за оваа 
класа на Јаболка. 

Член 18 
Во II класа се распоредуваат плодовите од ви-

сококвалитетни и други сорти јаболка, кои поради 



послаба развиеност, помал калибар или други по-
мали недостатоци не можат да се распоредат во ек-
стра класа или во I класа. Крупноста на плодовите 
мора да биде таква што во сортата со крупни пло-
дови пречникот да биде најмалку 55 mm, а во сор-
тата со ситни плодови — најмалку 45 mm. Освен тоа, 
плодовите можат да имаат и послабо изразена боја 
на покожичката како и поголеми толеранции на 
други недостатоци. 

Најмногу 10% од плодовите можат да отстапу-
ваат за 5 mm од пречникот пропишан за оваа класа. 

Се дозволуваат најмногу 10% од масата на пло-
довите да не ги исполнуваат условите пропишани 
за оваа класа но мора да им одговараат на минимал-
ните услови за квалитетот што се пропишани во 
член 9 на овој правилник. 

Јаболката од II класа можат да содржат до 4% 
плодови со оштетувања предизвикани од механич-
ки повреди, мраз, растителни болести и штетници, 
од град, како и со средства за заштита на расте-
нијата и тоа најмногу 2,5 cm2 од површината на 
еден плод (од тоа до 1 cm2 оштетен со саѓава кра-
ставост). 

Се дозволуваат помали деформации на потко-
жичката предизвикани со удар, кои не влијаат врз 
одржливоста и врз органолептичките својства на 
плодот, а нивната вкупна површина не смее да 
преминува 2 cm2 по плодот. 

Се толерира отсуството на рачки и на р'ѓеста 
превлака на покожицата. 

Член 19 
Јаболката од екстра класа мораат внимателно 

да се пакуваат во пропишана нова амбалажа, и тоа: 
со редење во големи отворени плитки летварки 
(JUS D.F1.022), средно отворени плитки летварки 
(JUS D.F1021), двократни плитки летварки (JUS 
D.F1.025), затворени мали летварки (JUS D.F1.027), 
затворени американски сандаци (JUS D.F1.031), и 
во затворени кабинетски сандаци (JUS D.F1.032) 
обложени со хартија или со друг погоден материјал 
и снабдени со посебни влошки. 

Јаболката од I класа се пакуваат во амбалажа-
та наведена во став 1 на овој член, со тоа што мо-
жат, покрај редењето во наведената амбалажа, да 
се пакуваат во растурена состојба во летварки ја-
болчаркм (JUS D.F 1.026 или JUS D.F1.027). Во иста 
таква амбалажа се пакуваат и јаболката од II класа. 

Јаболката од сите класи можат да се пакуваат 
и во палетни сандаци, а во прометот на мало во 
различна амбалажа со мали димензии, како што се 
контејнери од бранеста лепенка, картон или од пла-
стични маси (полистирен), во згодни кошничка 
картонски кутии итн. (комерцијално пакување во 
самопослуга, за туристи и др.). 

Д евда рацијата за јаболката од класа екстра и 
од I класа покрај податоците од член 4 на овој 
правилник мора да содржи и податок за сортата. 

Член 20 
Пред пуштањето во промет, плодовите на ја-

болката можат да се третираат со соодветни сред-
ства заради заштита од претерана дехидрација. Се 
дозволуваат средства врз база на комбинација на 
сорбинска киселина и парафин, но во деклараци-
јата мора да се означи дека таква заштита е при-
менета и да се внесе податок за постапката со која 
се отстранува заштитното средство. 

2. Круши (Pyrus communis L.) 

Член 21 
Заради пуштање во пролет крутите според 

квалитетот се клаоираат во три класи — екстра, 
I и II. 

Крутите наменети за непосредна потрошувач-
ка мораат да бидат од таков степен на зрелост што 
плодовите да се погодни за јадење. 

Член 22 
Во екстра класа се распоредуваат плодовите од 

најдобрите сорти круши од светски и домашен сор-
тимент, кои во секој поглед се од висок квалитет, 
особено според органолоптичките својства, поради 
што се од голема употребна вредност. 

Крутите од екстра класа мораат да бидат доб-
ро развиени и без никакви недостатоци. Според 
формата, крупноста, бојата на покожичката, зре-
лоста и вкусот мораат да им одговараат на каракте-
ристиките на сортата. Во сортата со крупни плодо-
ви пречникот на крутата мора да изнесува на ј -
малку 60 mm во сортата со ситни плодови најмалку 
55 mm а во раните сорти — до 50 mm. 

Во единица на пакување се дозволуваат до 5% 
плодови кои не им одговараат на условите пропи-
шани за оваа класа но ги исполнуваат квалитетните 
барања на следната пониска класа. 

Во единица на пакување до 5% од плодовите 
можат да имаат најмногу 5 mm помал или поголем 
пречник од пропишаниот и означениот во деклара-
цијата за оваа класа на круши. 

Член 23 
Во I класа се распоредуваат крутите од висо-

коквалитетни и квалитетни сорти, со тоа што преч-
никот во сортата со крупни плодови да им изнесува 
најмалку 55 mm а во другите сорти 50 mm. Се то-
лерираат помали длабнатини во покожичката кои 
не влијаат врз одржливоста и врз органолептич-
ките својства на плодот, а нивната површина не 
смее да преминува 2 cm2 по еден плод. Освен тоа, 
крутите од I класа можат да пројавуваат малку 
поизразени недостатоци, кои не им ја намалуваат 
употребната вредност, како што се оштетувања 
^предизвикани од механички повреди, растителни 
болести и штетници, мраз или изгореници, со тоа 
што вкупно само 1 cm2 од површината на плодот 
и во должина до 2 cm по еден плод, може да има 
такви оштетувања (од тоа може да има V4 cm2 дам-
ки по еден плод предизвикани со саѓава краставост). 

Во единица на пакување до 10% од плодовите 
можат да имаат пречник со најмногу 5 mm помал или 
поголем од пречникот пропишан за I класа. 

Во единица на пакување се дозволуваат до 10% 
плодови кои не одговараат на условите пропишани 
за оваа класа но ги исполнуваат условите на ква-
литетот на следната пониска класа. 

Член 24 
Во II класа се распоредуваат плодовите на кру-

ши од висококвалитени и други сорти, кои поради 
послаба развиеност, помал калибар или други по-
мали недостатоци не ги задоволуваат условите про-
пишани за I класа под услов практично да се без 
недостатоци. Во сортата со крупни плодови нај-
малиот пречник на крутите од I класа мора да 
биде 45 mm а во сортата со ситни плодови најмалку 
35 mm со тоа што кај најмалите сорти пречникот 
на плодот може да изнесува и помалку од 35 mm. 
Освен тоа, се толерираат недостатоци како што се 
оштетувања предизвикаш! со растителни болести 
и штетници, додека дамките предизвикани со са-
ѓава краставост можат да опфатат до 1 cm2 од по-
вршината на покожичката по еден плод. j 

Во единица на пакување најмногу 10% од пло-
довите можат да имаат пречник до 5 mm поголем 
или помал од пречникот пропишан за оваа класа. 

Крутите од II класа можат да имаат до 4% пло-
дови со оштетувања предизвикани од растителни 
болести и штетници, од град, мраз, средства за за-

Петок, 29 јуни 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 92Т 



Страна 928 - Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јуни 1979 

штита на растенијата и од механички повреди кои 
^гожат да опфатат најмногу 2,5 cm8 од површината 
по еден плод. 

Во единица на пакување се дозволуваат нај -
многу 10% од масата на плодовите кои не ги испол-
вуават условите пропишани за II класа, но мораат 
Да им одговараат на минималните услови на ква-
литетот од член 9 на овој правилник. 

Член 25 
Кружите мораат да се пакуваат во нова погод-

на амбалажа. Плодовите од екстра класа и I класа 
се пакуваат со грижливо редење во големи отворе-
ни плитки летварки (JUS D.F1.022), средно отворе-
ни плитки летварки (JUS D.F1.021), во затворени 
плитки летварки (JUS D.F1.023), во двократен плит-
ки летварки (JUS D.F1.025). во затворени мали лет-
варки (JUS D.F1.027), во затворени американски 
сандаци (JUS D.F1.031), во затворени кабинетски 
сандаци (JUS D.F1.032), обложени со хартија или 
со друг соодветен материјал и во отворени плитки 
летварки (JUS D.F1.036) со влошки или без нив. 

Крутите од сите класи можат да се пакуваат 
и во палетни сандаци, а во прометот на мало во 
различна згодна амбалажа, исто како и јаболката 
(член 19). 

Декларацијата за крутите од екстра класа и 
I класа, покрај другото, мора да содржи и пода-
тоци за сортата. 

3. Дун,и (Cydonia oblonga Mill.) 

Член 26 
Заради пуштање во промет дуњите според ква-

литетот се класираат во две класи — I и II. 

Член 27 
Луњите од I класа мораат да бидат здрави и 

добро развиени, карактеристични за сортата и за 
производствено^ подрачје, со светложолт месест 
дел, без мрки флеки и со покожичка без црни дам-
ки. Пречникот на плодовите мора да изнесува нај-
малку 70 mm. 

Член 28 
Луњите од II класа мораат да бидат здрави и 

добро развиени, а можат да бидат и нешто поситни, 
со пречник од најмалку 50 mm. Се дозволува нај -
многу 5% од плодовите да можат да имаат мрки 
дамки во месестиот дел и помали оштетувања кои 
не ја намалуваат употребната вредност на плодот. 
Се толерираат до 4% од плодовите оштетени од 
растителни болести и штетници. 

Член 29 
Душите се пакуваат во двократни плитки лет-

варки (JUS D.F1.025), и во летварки јаболчарки 
(JUS D.F1.027), како и во па летни сандаци. 

Душите од II класа можат да се пуштаат во 
промет и во растурена состојба, под услов ѕидовите 
на превозното средство да се обложени со хартија, 
а височината на слојот да не е поголема од 1,2 т . 

Во прометот на мало душите можат да се паку-
ваат во различна комерцијална амбалажа (согла-
сно со одредбата на член 12 од овој правилник), па 
и во различни ќесиња од помали димензии. 

4. Праски (Prunus persica L; Persica Vulgaris) 

Член 30 
Заради пуштање во промет пратките според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, 
I и И. 

Член 31 
Праските според калибарот се класираат во се-

дум групи, и тоа: 

Пречник Обем Ознака на 
на плодот (mm) на плодот (cm) калибарот 

над 90 над 28 АААА 
81 - 89 25 - 27 ААА 
74 - 80 23 - 24 АА 
68 - 73 21 - 22 А 
62 - 67 19 - 20 В 
56 - 61 17,5 - 18 С 
50 - 55 16 - 16,5 D 

До 1 јуни можат да се пуштаат во промет и 
праски со помал калибар од 47 до 50 mm во преч-
ник или од 15 до 16 cm по обем на плодот. Во ек-
стра класа можат да се распоредат плодови со нај-
малку 56 mm во пречник или од 15 до 16 cm по 
обем. 

Во единица на пакување најмногу 10% од пло-
довите според бројот или масата можат да имаат 
до 5 mm помал или поголем пречник од пропиша-
ниот и декларираниот за соодветната класа. 

Член 32 
Во екстра класа се распоредуваат плодови од 

висококвалитетни, благородни сорти праски, гриж-
ливо собрани, кои во секој поглед се од од-
личен квалитет. Праските од оваа класа мораат да 
бидат добро развиени, зрели и без никакви недо-
статоци. 

Праските од екстра класа мораат да бидат уед-
начени по формата, бојата и големината, со тоа 
што пречникот на плодот мора да изнесува нај -
малку 62 mm. 

Во единица на пакување се дозволува на ј -
многу 5% од плодовите да не ги исполнуваат усло-
вите пропишани за оваа класа но мораат да ги за-
доволуваат барањата на квалитетот за следната 
пониска класа. 

Во единица на пакување до 5% од плодовите 
на праските од екстра класа можат да имаат 5 mm 
помал или поголем пречник од пречникот пропи-
шан за оваа класа. 

Член 33 
Во I класа се распоредуваат плодови на праски 

од висококвалитетни и квалитетни благородни сор-
ти, со тоа што пречникот може да им биде најмал-
ку 50 mm, а за оние кои стигаат до 1 јуни - на ј -
малку 47 mm. 

Во I класа до 5% од плодовите можат да имаат 
пукнатини околу рачката, оо тоа што да не наста-
пило гниење. 

Се дозволава присуство на дамки кои не засе-
гаат во мезокарпот, а можат да опфатат најмногу 
d,5 cm2 од површината на еден плод. 

Се толерира најмногу до 10% од масата на пло-
довите на пр а ските од оваа класа да не ги испол-
нуваат условите пропишани за оваа класа, но мо-
раат да ш задоволуваат условите за квалитетот 
Пропишани со следната пониска класа. 

Во единица на пакување на праски од I кла-
са може да има до 10% плодови чијшто пречник 
отстапува 10 mm од пропишаниот за оваа класа. 

Член 34 
Во II класа се распоредуваат плодови на праски 

од добар квалитет, здрави и нормално развиени. 
Можат да потекнуваат и од сеанци (лозарски прас-
ки). Се толерираат недостатоци, како што е издол-
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женост до 2 cm. Се дозволува присуството на дам-
ки на површината на покожичката Koia не засега 
ЈВО мезокарпот, а можат да опфатат најмногу 1,5 CM8  

од површината на еден плод. 
Во единица на пакување се толерира до 10°/о 

од плодовите кои во поглед на квалитетот не П 
одговараат на оваа категорија, но ги исполнуваат 
минималните услови за квалитет пропишани за 
овошје во одредбата на член 9 од овој правилник. 

Член 35 
Праските од екстра класа се пакуваат во нова 

и чиста амбалажа обложена со хартија или снаб-
дена со влошки, и тоа во отворени плитки летвар-
ки (JUS D.F1.023 и JUS D.F1.036) и во големи от-
ворени летварки (JUS D F1.022). Праските од I кла-
са и од. II класа можат да се пакуваат и во палет-
ни сандаци, но специјално направени за таа цел, 
со помала длабина и обложени со хартија, под ус-
лов внимателно да се собрани, доволно цврсти да 
издржат транспорт и ракување и уедначени според 
зрелоста и калибарот. 

Во промет на мало праските можат да се паку-
ваат во различна амбалажа од помали димензии 
(член 12). 

Декларацијата за праски од екстра класа и од 
I класа, покрај другото, мора да содржи и пода-
ток за сортата. 

5, Кајсии (Prunus arineniaca L. sin. Armeniaca 
vulgaris) 

Член 36 
Заради пуштање во промет камените според ква-

литетот се класираат во три класи — екстра, I и II. 

Член 37 
Во екстра класа се распоредуваат плодовите од 

ВИСОКОКР"1 ТГТ̂ -ЉТНИ С 1ГУГИ ^ С И И , д о б р о р а з в и е н и , 
грижливо сопрани, доволно зрели и без никакви 
недостатоци 

Кајсиите од екстра класа мораат да бидат уед-
начени по форма, боја и големина, со тоа што преч-
никот на плодот мора да изнесува најмалку 40 mm. 

Во единица на пакување до 5% од плодовите 
на кај син од екстра класа можат да имаат до 5 mm 
помал или поголем пречник од пречникот пропи-
шан за оваа класа и најмногу 5% од плодовите кои 
не ги исполнуваат пропишаните услови во поглед 
на квалитетот, но ги задоволуваат условите што 
се пропишани за квалитетот на следната пониска 
класа. 

Член 38 
Гкласа ги опфаќа плодовите на кајсии кои по 

форма, крупност и боја на ^ к о ж и ч к а т а се типични 
за сортата и за производствено™ подрачје, со тоа 
што пречникот на плодот мора да изнесува нај-
малку 30 mm. 

Се дозволуваат помали отстапувања во поглед 
на формата, развиеноста и колорацијата на ^ к о -
жичката, кои не ја намалуваат употребната вред-
ност на производот. 

Се толерираат недостатоци како што се од пома-
ли улегнувања кои не влијаат на одржливоста на 
плодот, незначителни изгореници кои ја зафаќаат 
само покожичката, а вкупните недостатоци не сме-
ат да преминуваат 0,5 cm2 од површината по еден 
плод. 

Во седница на пакување може да има до 10°/о 
плодови со пречник до 5 mm помал или поголем 
од пропишаниот. 

Се дозволува во единица на пакување да може 
да има најмногу 10% плодови кои во поглед на 
квалитетот не ги исполнуваат условите пропишани 
за оваа класа, но ги задоволуваат минималните ус-
лови за квалитетот (член 9). 

Член 39 
Во II класа се распоредуваат плодовите на кам-

ени кои ги зодоволуваат минималните услови за 
квалитетот (член 9) и големината на плодот од нај -
малку 25 mm во пречник. Вкупните оштетувања на 
покожичката не смеат да преминуваат 1 cm2 по еден 
плод. Во оваа класа можат да се распоредат и пло-
довите од самоникнати ка ј син размножени со семе. 

Член 40 
Ка ј спите од екстра класа се пакуваат со ре-

дење во средно отворени плитки летварки (JUS 
D.F1.021), во сложени плитки летварки (JUS 
D.F1.024), во затворени кабинетски сандаци (JUS 
D.F1.032) и во отворени плитки летварки (JUS 
D.F1.036). Тие мораат внимателно да се пакуваат 
со редење само во еден слој, со тоа што плодовите 
мораат да бидат одделни еден од друг со соодветни 
материјали, со чиста хартија како влошки. 

Ка ј спите од I класа и од II класа се пакуваат 
во средно отворени плитки летварки (JUS D.F1.021), 
во сложени плитки летварки (JUS D.F1.024) и во 
отворени плитки • летварки (JUS D.F1.036). Можат 
да се пакуваат и во два слоја, со тоа што помеѓу 
слоевите да се стави бранеста хартија или хартија 
за пакување. Ка ј спите од I класа и од II класа 
можат да се пакуваат и со насипување, без редење, 
со тоа што во единица на амбалажа не смее да има 
над 8 kg плодови од I класа и 10 kg плодови од II 
класа. 

6. Сливи (Prunus domestica L.) 

Член 41 
Заради пуштање во промет сливите според ква-

литетот се класираат во три класи — екстра, I и II. 

Член 42 
Сливите од екстра класа мораат да бидат уедна-

чени по форма, големина и боја, собрани со рака, 
со рачка, нераспукнати и со зачувувана рачка (ако 
плодовите на сортата ја имаат) и без никакви не-
достатоци. 

Во единица на пакување кај сливите на оваа 
класа мораат да се најдат само плодови на круп-
ни сорти со типични сортни карактеристики. Се то-
лерираат до 5°/о од плодовите без рачки. 

Член 43 
Сливите од I класа ги опфаќаат плодовите од 

добар квалитет типични за сортата по развиеност, 
форма и боја и без недостатоци. Плодовите мораат 
исто така да бидат внимателно собрани со рака. 
Сливите од оваа класа можат да имаат помали 
отстапувања од формата и бојата на покожичката. 
Се дозволува присуство до 10% на плодовите без 
рачка. Ка ј слизите ренклод (reineclaude) се толе-
рираат плитки, потполно зараснати пукнатини. 

Член 44 
Сливите од II класа ги опфаќаат плодовите кои 

поради различни недостатоци во поглед на кали-
барот, развиеноста, бојата на покожичката и др. 
не можат да се распоредат во I класа но во с£ ги 
исполнуваат минималните услови на квалитетот 
(член 9), 

Во единица на пакување се толерираат и до 
10% од плодовите со различни оштетувања на по-
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кожичката предизвикани од растителни болести и 
штетници, механички повреди и др,, со тоа што да 
зафаќаат најмногу четвртина на Плодот. -

Член 45 I 
Сливите од екстра класа и од I класа се па-

куваат во средни отворени плитки летварки (JUS 
D.F1.021) и во големи отворени плитки летварки 
(JUS D.F1.022). 

Славите од II класа можат да се пакуваат и во 
коси летварки (JUS D.F1.030). 

Сливите наменети за малопродажба можат да 
се пакуваат и во различна згодна комерцијална ам-
балажа од помали димензии (член 12). 

7. Дреши (Prunus avium L.) 

Член 46 
Заради пуштање во промет црешите според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, 
I и II. 

Член 47 
Црешите од екстра класа ги опфаќаат плодо-

вите од најдобрите сорти цреши со карактеристич-
ни сортни особини и без никакви недостатоци. 

Плодовите од цреши од екстра класа мораат 
да бидат цврсти, правилно развиени, уедначени по 
големината, бојата и зрелоста. За цреши од оваа 
иласа пречникот на плодот не може да биде помал 
од 20 mm. 

Во единица на пакување може да има до 5л/о. 
плодови кои не ги исполнуваат наведените услови 
за квалитет, со тоа што не смеат да бидат смекнати 
или презреани, но може да има до 2°/о незначител-
но повредени цреши. До 10% од плодовите можат 
да имаат пречник под 20 mm но не помал од 17 mm. 

Член 48 
Црешите од I класа ги опфаќаат плодовите ти-

пични за сортата, но со недостатоци во поглед на 
калибарот, развиеноста и бојата. Пречникот на пло-
дот не смее да биде под 17 mm, а во раните сорти 
не под 15 mm. 

Во единица на пакување може да има до 10% 
плодови кои не им одговараат на условите пропи-
шани за оваа класа, а најмногу 4% повредени и 
2% црвливи дреши. Се толерираат исто така до 
10% плодови со пречник помал од пропишаниот, 
но не помал од 15 mm. 

Член 49 
Црешите од II класа ги опфаќаат плодовите од 

добар квалитет, кои поради недостатоци во поглед 
на развиеноста, пречникот и бојата не р\ одгова-
раат на I класа, но ги исполнуваат минималните 
услови за квалитетот (член 9). 

Пречникот на плодот на црешата од оваа класа 
не смее да биде под 15 mm, а кај раните сорти не 
под 13 mm. 

Во единица на пакување може да има до 10% пло-
дови кои не им одговараат на условите пропишани 
за оваа класа, а најмногу 6% повредени и 4% 
црвливи цреши. Се толерираат и до 10% плодови 
со пречник помал од 13 mm. 

Член 50 
П у ш и т е се пакуваат во отворени плитки лет-

варкт! * JUS D.F1.020) и во големи отворени плитки 
л е г в ^ ч п (JUS D.F1. 022). Во малопродажбата мо-
жат ла се пакуваат и во помала згодна комерцијал-
на амбалажа од различен материјал, претежно од 
0,5 kg нето маса (член 12). 

& Вишни и марели (Prunus cerasus L. i Prunus 
avium — Prunus cerasus) 

Член 51 
Заради пуштање во промет вишните и маре-

лите според квалитетот се класираат во три класи 
— екстра, I и II. 

Член 52 
Вишните и марелите од екстра класа ги опфа-

ќаат плодовите од најдобрите сорти, со рачка без 
недостатоци и уедначени по зрелоста и крупноста, 
со тоа што да не се премногу меки, односно пре-
зреани и со просечна маса на плодот која не е по-
мала од 5,5 g. 

Член 53 
Вишните и марелите од I класа ги опфаќаат 

плодовите типични за сортата, без недостатоци, со 
тоа што се толерираат отстапувања по крупноста, 
бојата и квалитетот. Се дозволуваат до 2% пло-
дови оштетени од паразити и механички пов-
реди, кои не ја намалуваат употребната вредност на 
плодовите. 

Член 54 
Вишните и марелите од И класа ги опфаќаат 

плодовите од добар квалитет со помали недостато-
ци во поглед на развиеноста, формата и бојата. Се 
дозволуваат до 5% плодови оштетени од паразити, 
од механички и други повреди. 

Член 55 
Вишните и марелите се пакуваат во мали отво-

рени плитки летварки (JUS D.F1.020). во средни 
плитки летварки (JUS D.F1.021) и во големи отво-
рени плитки летварки (JUS D.F1.022). Вишните и 
марелите како и црешите, можат да се пакуваат во 
згодна кохмерцијална амбалажа. 

9. Јаготки (Fragaria ananasa; F. grandiflora) 

Член 56 
Заради пуштање во промет јаготките според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, 
I и II. 

Член 57 
Јаготките од екстра класа мораат да имаат 

форма, развиеност и боја карактеристични за однос-
ната сорта. Плодовите мораат да бидат уедначени 
по зрелоста, формата и крупноста, без никакви не-
достатоци, без ненормална надворешна влага, со 
чашичка и скратена рачка. 

Плодовите на јаготките од екстра класа мораат 
да бидат цели, без честички од земја и без други 
туѓи примеси. 

Пречникот на плодовите од крупните и сред-
но крупните сорти мора да изнесува најмалку 
25 mm а од другите сорти — најмалку 20 mm. 

Во единица на пакување се дозволува до 5% 
плодови кои не ги исполнуваат условите пропиша-
ни за оваа класа, но со тоа што потполно да им 
одговараат на квалитетните барања за следната 
пониска класа. 

Се дозволуваат најмногу 5% плодови со преч-
ник кој е помал од пропишаниот, но не помал од 
18 mm. 

Член 58 
Јаготките од I класа мораат да имаат приближ-

но иста форма и мораат да имаат големина и боја 
карактеристични за сортата на која и припаѓаат. 
Мораат да бидат цели, со неповредена површина, 
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без недостатоци, со чашичка и со скратена рачка 
а се дозволува присуство на незначителни честич-
ки земја. 

Пречникот на плодовите од крупните и средно 
крупните сорти мора да изнесува најмалку од 18 
до 25 mm, а другите сорти — најмалку 15 mm. К а ј 
рано зрелите сорти се толерира пречник од нај -
малку 18 mm. 

Во единица на пакување до 10°/о од масата на 
јаготката може да отстапува од условите пропиша-
ни за I класа, со тоа што да ги исполнуваат бара-
њата кои во поглед на квалитетот се пропишани за 
следната пониска класа. Во тие, 10°/о може да има 
најмногу 2% расипани плодови и до 10% плодови 
без чашичка. 

Се дозволуваат најмногу 10% од плодовите на 
јаготките да можат да имаат пречник кој не му од-
говара на калибарот на оваа класа. 

Член 59 
Јаготките од II класа ги опфаќаат плодовите 

кои по квалитетот не и одговараат на претходната 
класа, но ги исполнуваат минималните услови за 
квалитет (член 9). Плодовите можат да имаат преч-
ник и помал од 15 mm, а во единица на пакување 
се толерираат и до 10% прегреани или поситни 
плодови, како и до 2% плодови со оштетувања од 
растителни болести и штетници и до 10% плодови 
без чашичка и рачка, а најмногу 10% плодови со 
оштетување на покожичката кое битно не ја нама-
лува употребната вредност на производот. 

Член 60 
Во промет можат да се пуштаат и шумски јагот-

ки кои имаат форма, боја, миризба и вкус и разви-
еност карактеристични за шумската јаготка. Пло-
довите мораат да бидат уедначени по крупноста, до-
волно зрели, без ненормална надворешна влажност, 
со чашичка и кратка рачка. 

Член 61 
Јаготките и шумските јаготки се пакуваат во 

мали отворени плитки летварки (JUS D.F1.020) 
кои се пуштаат во рамки (JUS D.F1.033) иливокош-
нички за јаготки (JUS D. F1.046), како и во згодна 
помала амбалажа од .пластична маса и од друг 
згоден материјал, која потоа се реди во летварки. 

Единицата на пакување за јаготка од екстра 
класа и за шумска јаготка може да содржи најмно-
гу 0,5 kg нето маса. 

10. Малинки Rubus idaeus L.) 

Член 62 
Заради пуштање во промет малинките според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, I 
и II. 

Член 63 
Малинките од екстра класа ги опфаќаат плодо-

вите на малинки од висококвалитетни сорти. Пло-
довите мораат да бидат цели, чисти, свежи на из-
глед, здрави без никакви недостатоци, уедначенипо 
зрелоста, доволно цврсти да можат да го издржат 
ракувањето и транспортот. Мораат да бидат без ту-
ѓи примеси и без чашички. Во единица на пакува-* 
ње пречникот на плодот не смее да биде под 15 
mm, а најмногу 10% од плодовите можат да бидат 
со пречник кој е помал од 15 mm но не помал од 12 
mm. 

Во единица на пакување се толерираат до 5% 
од масата на плодовите да не ги исполнуваат ус-
ловите пропишани за екстра класа но мораат да 
ги исполнуваат условите пропишани за следната 
пониска класа. 

Член 64 
Малинките од I класа ги опфаќаат сортите од 

добар квалитет, плодовите уедначени по големина-
та, бојата и зрелоста. Се толерираат извесни отста-
пувања во поглед на развиеноста и крупноста на 
плодовите, но плодовите не смеат да бидат прегре-
ани. Може да има 5% плодови со чашичка и 5% 
плодови со механички повреди, а најмалиот преч-
ник на плодот мора да биде 12 mm. Се дозволуваат 
до 10% од плодовите со пречник кој е помал од 12 
mm но не е помал од 10 mm. 

Во единица на пакување се толерира најмногу 
10% од масата на плодовите да не ги исполнуваат 
условите пропишани за оваа класа, но мораат да 
ги исполнуваат условите за следната пониска кла-
са, како и да може да има до 2% црвливи плодови. 

Член 65 
II класа Ги опфаќа плодовите на малинки кои не 

им одговараат на условите пропишани за предходна-
та класа, но мораат да им одговараат на минимал-
ните услови за квалитетот (член 9) што подразбира 
и плодовите да не се свенати. 

Се толерира помала неуедначеност на плодови-
те по крупноста и зрелоста. 

Во единица на пакување може да има до 10% 
плодови со чашичка и до 5% плодови со механички 
повреди кои не ја намалуваат употребната вредност 
на производот. 

Се дозволуваат до 2% црвливи плодови во еди-
ница на пакување. 

Член бб 
Малинките од екстра класа и од I класа се бе-

рат грижливо со рака и се пакуваат непосредно во 
отворени плитки летварки (JUS D.F1.020) или во 
погодна мала амбалажа. од 0,250 до 0,5 kg. Летвар-
ките во кои се пакуваат малинките од II класа не 
мораат да се ставаат во рамки. 

11. Капинки (Rubus fructicosus L.) 

Член 67 
Заради пуштање во промет капинките според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра, 1и 
II. 

Член 68 
Капинките од екстра класа мораат да бидат до-

волно зрели, уедначени по големината и бојата, без 
чашичка, чисти, здрави и без недостатоци. Во еди-
ница на пакување се толерира до 5% од масата на 
плодовите да не ги исполнуваат условите пропи-
шани за оваа класа, но мораат да ги исполнуваат 
условите пропишани за следната пониска класа, 

Член 69 
Капинките од I класа мораат да бидат добро 

развиени, со уедначена големина, од добар квали-
тет, доволно зрели и без чашичка. Не се толерираат 
презереани, овенати или механички посилно оште-
тени плодови. 

Во единица на пакување се дозволува до 10% 
од масата на плодовите да не ги исполнуваат ус-
ловите пропишани за оваа класа, но мораат да ги 
исполнуваат условите пропишани за следната по-
ниска класа. 

Член 70 
Капинките од II класа мораат да бидат здрави, 

чисти и потполно зрели, со помали недостатоци во 
поглед на формата на плодот. Во единица на паку-
вање се толерираат до 20% од масата прегреани 
плодови, до 10% од масата на плодови со чашичка, 
како и најмногу 5% од масата црвливи плодови. 
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Член 71 
Капишште од сите класи се берат внимателно 

со рака и се пакуваат во плитки отворени мали лет-
варки (JUS D.F1.020), или во погодна мала амбалажа 
до 0.5 kg нето плод. Плодовите потоа се редат во по-
годни летварки. 

12. Рибизли (Ribes album, R, rubrum i R nigrum) 

Член 72 
Заради пуштање во промет рибизлите според 

квалитетот се класираат во две класи — I и II. 

Член 73 
Плодовите на рибизли од I класа мораат да би-

дат од мошне добар квалитет, цели, правилно раз-
виени, доволно зрели, типични за сортата, во гроз-
дови, уедначеки по големината и без присуство на 
поединечни бобинки. 

Член 74 
Во единица на пакување на рибизли од II кла-

са може да има до 10% плодови со неуедначени 
гроздови и со малку издробени бобинки. Се толе-
рира присуството на нешто позрели бобинки, како 
и на растресени гроздови. 

Член 75 
Рибизлите мораат внимателно да се берат со 

рака и да се пакуваат во помала амбалажа од плас-
тична маса, дрво или хартија (картон), со содржина 
до најмногу 0,5 kg нето плод. Рибизлите од II класа 
можат да се пакуваат и во мали отворени плитки 
летварки (JUS D.F1.020). 

13. Црвена рибизла (Ribes grossularia L.) 

Член 76 
Заради пуштање во промет црвената рибизла 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 77 
Црвената рибизла од I класа мора да биде со бо-

бинки типични за сортата, од добар квалитет и без 
недостатоци. Бобинките мораат да бидат со погодна 
зрелост, уедначени по големината, формата и боја-
та. Се толерираат до 10% презреани плодови. 

Член 78 
Во црвената рибизла од II класа се распореду-

ваат нормално развиени, зрели и здрави бобинки 
со помали недостатоци. Се толерираат до 10% пло-
дови од полош квалитет, дури и напукнати. 

Член 79 
Црвената рибизла се пакува во мали контејнери 

со содржина до 0,5 kg нето, а плодовите на црвена-
та рибизла од II класа и во отворени плитки лет-
варки (JUS DЛГ1.020). 

14. Боровинки (Vaccinium Mytrillus) 

Член 80 
Заради пуштање во промет боровинките според 

квалитетот се класираат во две класи — I и II. 

Член 81 
Во класа I се распоредуваат боровинките бра-

ни со рака, со добра развиеност, со темносина боја, 
без горчливост и со потполно зачувана прав. Бо-
бинките мораат да бидат со погодна зрелост, цврсти, 
меѓусебно незалепени, без рачки и ливчиња. Бо-
бинките на боровинките не смеат да бидат прегреа-
ни. 

Оштетувањата што не ја намалуваат Транспорт-
ната издржливост и органо л етничките својства не 
се сметаат како недостатоци. 

Во единица на пакување се толерира до 10% 
од масата на плодовите да не ги исполнуваат ус-
ловите пропишани за оваа класа, но можат да ги 
исполнуваат условите пропишани за следната по-
ниска класа. 

Во единица на пакување може да има до 1% 
нејастиви делови, односно ливчиња, рачки и гран-
чиња. 

Член 82 
Во И класа се распоредуваат помалку развиени, 

поситни боровинки од добар квалитет, нормално 
развиени, здрави, со боја која му одговара на погод-
ниот степен на зрелост, без горчливост и без рач-
ки. Боровинките не мораат да бидат уедначени по 
зрелост. Се толерираат отстапувања во поглед на 
развиеноста, бојата на покажичката и цврстината. 
Се толерираат и бобинки со неназчителни оштету-
вања на покажичката кои не влијаат врз одржли-
воста и органолептичките својства на производот. 

Во единица на пакување може да има до 10% од 
масата прегреани плодови и најмногу 2% нејастиви 
делови односно ливчиња, рачки и гранчиња. 

Член 83 
Боровинките внимателно се берат со рака и се 

пакуваат во специјална мала амбалажа од погоден 
материјал, со содржина најмногу до 0,5 kg нето 
плод, додека боровинките од II класа можат да се 
пакуваат и во мали отворени плитки летварки 
(JUS D.Fi.020) со рамки (JUS D.F1.033). 

15. Трпезно грозје (Vitis vinifera L.) 

Член 84 
Заради пуштање во промет трпезното грозје спо-

ред квалитетот се класира во три класи — екстра, 
I и II. 

Член 85 
Како грозје од екстра класа може да се 

пушта во промет само трпезно грозје од висококва-
литетни светски и домашни сорти што потекнуваат 
од видот Vitis vinifera без никакви недоста-
тоци. Гроздовите мораат да бидат нормално развие-
ни и типични за сортата, како и да се од определе-
на големина. Големината на гроздот се утврдува со 
масата. Ка ј сортите со крупни бобинки гроздот мора 
да има најмалку 200 g. а кај другите најмалку 150 g. 
Бобинките мораат да бидат со правилна форма, 
добро и рамномерно, развиени уедначени по богата 
и големината, со обилна прав и не смеат да би-
дат збиени. Особено не смеат да бидат механички и 
на друг начин оштетени, што би ги правело по-
малку погодни за потрошувачка. 

Во единица на пакување се толерираат до 10% 
од масата гроздови помали од 200 g кај сортите со 
крупни бобинки, односно помали од 150 g кај сорти-
те со поситни бобинки, но не помали од 100 g од 
масата. 

Во единица на пакување до 5% од масата на 
трпезното грозје' хможе да отстапува од условите 
пропишани за класата екстра, со тоа што да ги ис-
полнуваат барањата пропишани за следната пони-
ска класа. Во тете 5% може да има до 3% откинати 
бобинки. 

Член 86 
Гроздовите на трпезното грозје од I класа мо-

раат да имаат исти својства како гроздовите на тр-
пезно™ грозје од екстра класа, со тоа што бобин-
ките на гроздинката не мора да бидат сосема рам-
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номерно распоредени, а можат да имаат помали не-
достатоци во поглед на бојата и помали ,изгореници 
од сонце. 

Масата на секој грозд мора да изнесува најмал-
ку 150 g кај сортите со крупни бобинки, а најмалку 
100 g кај сортите со ситни бобинки. 

Во единица на пакување до 10°/о гроздови мо-
жат да имаат маса помала од 100 g, но не помала 
од 75 g. 

Во единица на пакување до 10% од масата на 
грозјето може да отстапува од условите пропишани 
за класата I, со тоа што во тие 10% може да има 
до 3% откинати бобинки, од масата на грозјето. 

Член 87 
Грозјето од II класа исто така мора да им при-

паѓа на грпезните сорти. Гроздовите и бобинките мо-
раат да бидат нормално развиени и здрави, според 
сите особини карактеристични за сортата, при што 
се толерираат недостатоци во поглед на големината 
на гроздовите, развиеноста на бобинките, бојата на 
покожичката, степенот на зрелоста, распоредот и 
збиеноста на бобинките. 

Во оваа класа може да се распореди и грозјето 
од винските сорти наменето за потрошувачка во 
свежа состојба, под услов да е здраво и од добар 
квалитет. 

Член 88 
Трпезното грозје од екстра класа се пакува во 

нови мали отворени плитки летварки (JUS D.F1.020) 
и во средни плитки отворени летварки (JUS D.F1.021). 

Трпезното грозје од I класа се пакува во нови 
средни отворени плитки летварки (JUS D.F1.021).BO 
големи отворени плитки летварки (JUS D.F1.022) и 
во затворени плитки летварки (JUS D.F1.023). 

Трпезното грозје од II класа може да се пакува 
уште и во коси летварки (JUS D.F1.030). 

Трпезното грозје може да се пакува и во раз-
лична комерцијална амбалажа. 

Декларацијата за трпезното грозје од екстра 
класа и од I класа, покрај другото, мора да содр-
жи и податок за сортата. 

16. Орев во лушпа (Juglans regia L.) 

Член4 89 
Заради пуштање во промет оревот во лушпа 

според квалитетот се класира во три класи —- екст-
ра, I и II. 

Член 90 
Оревот во лушпа се распоредува во две групи: 

свеж орев во лушпа кој не е подложуван на ни-
какви подготовки по берењето и одделувањето на 
лупешката и исушен орев во лушпа кој по бербата, 
покрај лупешката, е ослободен од дел на влага, та-
ка што влагата да изнесува најмногу 12%. 

Влажноста се пресметува врз основа на разли-
ката во масата пред и по сушењето на најмалку 50 g 
ореви во лушпа, во сушилница на 103°С ± 2°С во 
во текот на 6 часови. 

Член 91 
Оревот во лушпа мора да ги задоволува следни-

те минимални услови на квалитетот: лушпата да 
му е здрава, а особено без траги на оштетување од 
растителни болести и штетници, цела (при што де-
лумно отворените ореви не се сметаат како начна-
ти) и чиста, без лупешка и туѓи примеси. 

Јатката од орев мора да биде мека или умерено 
тврда, здрава, без видливи траги од растителни бо-
лести и штетници, како и без живи или пцовисани 

инсекти, цврсто и нормално развиена, со нормална 
зрелост, без туѓа миризба и вкус, а јатката мора 
добро да ја исполнува лушпата. 

Оревов во лушпа мора да биде собран во полна 
зрелост, кога лупешката потполно се одделува од 
лушпата. ^ 

Член 92 
Оревот во лушпа од екстра класа мора да биде 

со тенка лушпа, со светла боја, без остатоци од лу-
пенава и дамки, уедначен по формата, големината и 
изгледот, без оштетување и повреди од растителни 
болести и штетници, а може да содржи до 12% вода. 
Јатката од орев од екстра класа мора да биде пот-
полно зрела и со посветла боја и мора добро да ја 
исполнува лушпата. 

Во единица на пакување кај исушен орев во 
лушпа се толерира до 5% плодови што по квалите-
тот на лушпата и јатката не им одговараат на ус-
ловите од став 1 на овој член, но ги исполнуваат усло-
вите пропишани за следната пониска класа, со тоа 
што не може да има повеќе од 2% плодови со оштету-
вања од растителни болести и штетници, мувлосани 
и запалени и повеќе од 5% други сорти од деклари-
раната. Во оваа класа се распоредува само оревот 
со ознака на сортата. 

Оревот во лушпа од екстра класа мора да има 
пречник од најмалку 27 mm, а кај сортата со долгна-
веста форма на плодот и над 26 mm (ако должината' 
преминува 1,25 од пречникот на оревот). 

Се толерираат најмногу 10% од плодовите со 
отстапување на пречникот до 1 mm, од што до 3°/Ј 
со отстапување кое не е над 2 mm. 

Член 93 
Оревот во лушпа од I класа мора да биде од 

добар квалитет, со пречник најмалку 24 mm. Луш-
па та мора да биде светла и чиста, неповредена Н 
умерено тврда до прифатливо мека. Јатката мора да 
биде од добар квалитет и добро да за исполнува 
лушпата. 

Во единица на пакување се толерираат до 10% 
плодови што им припаѓаат на други сорти и до 10% 
плодови кај кои лушпата и јатката не ги задово-
луваат условите пропишани за оваа класа, но т х 
одговараат на минималните услови (член 91). 
Од тоа најмногу 5% плодови можат да бидат ош-
тетени од растителни болести и штетници, мувло-
сани или запалени. 

Според големината на плодот оревот во лушпа 
од I класа се пушта во промет како: долгнавест 
орев во лушпа со пречник од 24 до 27 mm и орев 
во лушпа со пречник од 24 до 26 mm. 

Член 94 
Во II класа се распоредува оревот во лушпа коЈ 

не ги исполнува условите на I класа, но им одговара 
на минималните услови (член 91). Пречникот 
на оревот од II класа може да изнесува 
од 20 до 24 mm. Лушпа та може да биде умерено твр-
да, средно тврда и тврда. Се толерира мешаница на 
плодови од различни сорти, односно типови, под ус-
лов плодовите да имаат полна употребна вредност. 

Во единица на пакување може да има до 10%1 

плодови на ореви во лушпа со калибар на пречникот 
за 2 mm помал или поголем од пропишаниот за оваа 
категорија, но не помал од 18 mm со тоа што не 
може да има повеќе од вкупно 5% плодови на ореви 
оштетени од растителни болести и штетници, мув-
лосани и запалени ореви. 

Во единица пакување се дозволуваат најмногу 
10% плодови од други сорти, до 10% плодови кај 
кои лушпата и јатката не им одговараат на усло-
вите од член 91 на овој правилник, а од тоа најмногу 
7,5% плодови оштетени од штетници, мувлосани И 
запалени. 
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' Член 95 
Оревот во лушпа се пакува во вреќи од ретко 

ткаење (JUS F.G4.021), во вреќи од трократна па-
трон хартија, во јутени вреќи, како и во друг вид 
амбалажа, што обезбедува заштита да производот 
и ги задоволува потребните хигиенски услови. Во 
прометот на мало може да се пакува во помала ко-
мерцијална амбалажа, како што се ќесиња од тек-
стилни влакна или други погодни материјали, со нето 
маса од 0,5 до 2 kg. 

Во деклерацијата мора да се внесе податок за 
годината на бербата. 

Не се толерира мешаница на ореви од берби што 
биле од разни година. 

17. Јатка од орев (Juglans regia L.) 

Член 96 
Заради пуштање во промет на затката од орев 

според квалитетот се класира во три класи — екс-
тра, I и II. 

Член 97 
Јатката од орев мора да потекнува од ореви со-

брани во полна зрелост и да ги задоволува следните 
услови на квалитетот: да е здрава, цела или во по-
лутки, чиста и незапалена. со најмногу 8% влага, 
без мувла и гнилеж и без инсекти, живи или пцо-
висани. 

Член 98 
Јатката од орев од екстра класа мора да биде 

од одличен квалитет, бела, здрава, на пресекот со 
светла и уедначена боја, сува, без мувла, иезапалена, 
без делови од лушпа и други туѓи примеси, со нај-
многу 22 mm во пречникот. 

Се толерира во единица на пакување да може 
да има до 10% распукнати јатки. 

Член 99 
Јатката од орев од I класа мора да има исти 

својства како јатката од орев од екстра класа, 
без позначајни недостатоци, со тоа што јатките во 
пречникот можат да бидат помеѓу 16 и 22 mm и што 
во единица на пакување се толерираат до 15% јатки 
во четвртинка 

Член 100 
Во II класа се распоредува' јатката од орев од 

добар квалитет, сува, здрава, незапалена, без мувла 
и други помали недостатоци, без делови од лушпа и 
други примеси, со пречник под 16 mm и со четвр-
т и н и од различна големина. 

Во единица на пакување може да има до 15% 
јатки со искршени четвртинка! во вид на скршени 
,четвртинка 

Член 101 
патката од орев се пакува во затворени амери-

кански сандаци (JUS D.F1.031) обложени со перга-
мент-хартија или целофан, како и во друга комер-
цијална амбалажа, вклучувајќи ги и целофанските 
ќесиња со нето маса до 0,5 kg. 

Ако јатка та потекнува од орев од поранешна 
берба, тогаш тој податок мора да се означи во де-
кларацијата. Не се толерира мешање на јатки од 
различни берби на ореви. 

18. Костен (Castanea sativa Mill.) 

)г Член 102 
Заради пуштање во промет костенот според ква-

литетот се класира во три класи — екстра, I и IL 

За да може да се пушти во промет костенот мо-
ра да ги исполнува следните услови на квалитетот: 

1) да е добро развиен, зрел, здрав и чист; 
2) да не е горчлив; 
3) да не е проникнат; 
4) да не е измрзнат или пресушен; 
5) да не е искршен или на гмечен; 
6) да нема туѓи примеси; 
7) да не покажува знаци на гнилеж; 
8) да не е оштетен од инсекти или глодачи; 
9) да нема живи или пцовисани инсекти. 

Член 103 
Костенот од екстра класа опфаќа плодови од 

најдобрите сорти или типови, добро развиени, со 
крупност до 65 плодови во еден килограм. Се толе-
рираат до 5% плодови од други сорти или типови, 
но со соодветни особини, како и до 4% плодови со 
разни помали недостатоци во поглед на развиеноста. 

Член 104 
Во I класа се распоредуваат добро развиени и 

здрави плодови од костен со крупност од бб до 95 
плодови во еден килограм. Се толерираат до 10% 
плодови од други сорти или типови од соодветен 
квалитет и до 5% плодови што не отстапуваат од-
квалитетот пропишан во член 102 на овој правилник. 

Член 105 
Во II класа се распоредува костенот со крул-

ност над 95 плодови во еден килограм. Притоа се 
толерираат до 121% плодови со недостатоци кои не 
им ја намалуваат употребната вредност, како и 
15% плодови од други сорти или типови од соодве-
тен квалитет. 

Член 106 
Костенот се пакува во вреќи од редок текстил 

или натрон-хартија со содржина од најмногу 50 kg. 
За комерцијално пакување се употребуваат ќесиња 
со помала зафатнина, од текстил и друг материјал 
како и слична амбалажа. 

Алсбалажата за пакување на костен мора да би-
де нова, без никаква миризба и доволно цврста 
и чиста. Во декларацијата мора да се внесе по-
даток за годината на бербата. 

19. Лешник во лушпа (Corylus avellana L., Corylus 
maxima МШ.) и негови хибриди 

Член 107 
Заради пуштање во промет лешникот во лушпа 

се класира во три класи — екстра, I и II. 
Според крупноста лешникот во лушпа се распо-

редува како* мошне крупен, со пречних над 18 mm; 
крупен, со пречник од 16 до 18 mm; средно крупен 
со пречник од 13 до 16 mm и ситен со пречник помал 
од 13 mm. 

Дешникот во лушпа може да се пушти во про-
мет и како некалибриран но не поситен од 13 mm 
во пречник, 

Член 108 
Плодот на лешникот во лушпа мора да биде нор-

мално развиен, здрав, цел, потполно зрел, без вид-
ливи рштетувања од растителни болести и штетни-
ци (инсекти, гледачи), без живи инсекти, незапален 
без мувла, без туга миризба и вкус и со содржина 
На влага до 12%. 

Влажноста се пресметува врз основа на разли-
ката во масата пред и по сушењето на количина од 
најмалку 50 g лешници во лушпа на температура 
од 103°С ± 2°С во текот на 6 часови. 
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Во единица на пакување се толерираат до 12°/# 
плодови од други сорти од онаа која е наведена во 
декларацијата, како и до 0,2% плодови со живи или 
мртви инсекти. 

Член 109 
Лешникот во лушпа од екстра класа опфаќа 

плодови од висококвалитетни сорти или типови, 
мошне добро развиени и со пречник над 16 шш и 
без недостатоци. 

Лешникот во лушпа од овој квалитет мора да 
биде сортиран според големината. Плодот мора да 
биде без лу пешка и нечистотија, а јатката мора до-
бро да ја исполнува лушпата (рандман на јатката 
по маса најмалку 40%). 

Во единица на пакување на лешници во лушпа 
се толерираат до 5% долгнавести плодови смешани 
со тркалезни плодови, односно до 10% тркалезни 
плодови сметани со долгнавести плодови. 

Во единица на пакување може да има до 3% 
плодови шупливи, мувлосани и оштетени од инсек-
ти, како и до 1% плодови со недостатоци на луш-
пата. 

Член 110 
Во I класа се распоредува лешникот во лушпа 

од квалитетни сорти и типови со нормално развиени 
плодови, со пречник над 13 mm и без поголеми не-
достатоци. 

Лешникот во лушпа од I класа мора да биде 
сортиран според големината на плодовите и со уед-
начен пречник. Во единица на пакување се толери-
раат до 5% долгнавести плодови на лешник во луш-
па сметани со тркалезни плодови, односно до 10% 
тркалезни плодови на лешник во лушпа сметани 
со долгнавести плодови. Лешникот мора да биде 
без Лупешка и нечистотија, а јатката мора да 
ја исполнува лушпата така што рандманот на јатка-
та по маса да не биде под 40%. 

Во единица на пакување може да има до 3% 
шупливи плодови или плодови оштетени од инсекти, 
како и најмногу 1% плодови со недостатоци на л уш-
иата или 4% од масата на лешници со внатрешни 
недостатоци на затката. 

Член 111 
Во II класа се распоредува лешникот во лушпа 

од добар квалитет, нормално развиен, со пречник 
под 13 mm, здрав и чист. 7 

Во оваа класа може да се распореди и некали-
бриран лешник во лушпа, но не поситен од 13 mm 
во пречник. 

Јатката мора добро да ја исполнува лушпата 
така што рандманот на јатката по маса да не биде 
под 36%, 

Во единица на пакување се толерираат до 6% 
празни плодови, до 3% плодови со мани на лушпата 
и до 10% плодови со недостатоци на јатката. 

Член 112 
Лешникот во лушпа се пакува во ј утеви вреќи 

(JUS FC4.02(N, или во вреќи од натрон-хартија, а во 
малопродажбата и во различни ќесиња од текстил, 
пластика и др. 

20. Јатка од лешник (Corylus avellana L., Corylus 
maxima Mill.) и негови хибриди 

Член ИЗ 
Заради пуштање во промет Затката од лешник 

по квалитетот се распоредува во три класи — екстра, 
I и II, а според големината се распоредува во тр*! 
ка либри: мошне крупна, со пречник од 13 до 15 mm, 
крупна, со пречник од И до 13 mm и ситна, со преч-
ник од 9 до И mm. 

Јатките од лешник од сите класи мораат да n t 
исполнуваат следните услови на квалитетот: 

1) влажноста на затката да не преминува 7%Ј 
2) да е чиста, здрава, нормално развиена и ком-

пактна; 
3) да е без мувла и гнилеж; 
4) јатката да нема видливи оштетувања од штет-

ници како што се инсекти, глодачи (вкупната маса 
на затките со мртви инсекти и со нивни делови не 
смее да преминува 0,2%) и други паразити; 

5) да не е запалена и да нема туѓа миризба и 
вкус; 

6) да има боја карактеристична за соодветната 
сорта; 

7) покожичката да е без видни оштетувања и 
повреди и јатката да не е накршена; 

Јатката од лешник мора да биде сортирана спо-
ред големината (калибрирана), така што разликата 
помеѓу јатка со најмал и јатка со најголем преч-
ник: да не биде поголема од 2 mm во иста единица 
на пакување. 

Јатката од лешник може да биде со гребнатини 
настанати при ослободувањето од лушпата, но не 
повеќе од 2 mm во длабочина. Оштетувањето може 
да изнесува најмногу 1/5 од вкупната површина на 
јатката, со тоа што тие оштетувања да не влијаат 
врз нејзината одржливост. Парчињата од искр-
шената јатка од лешник не смеат да поминуваат 

, низ сито со отвори од 5 mm 

Член 114 
Во екстра класа се распоредува и јатката од леш-

ник од одличен квалитет, нормално развиена, уед-
начена според големината, со боја карактеристична 
за сортата и без недостатоци патката од лешник 
мора да ги исполнува условите пропишани во член 
113 став 2 точ. 1 до 7 од овој правилник. 

За оваа квалитетна класа се дозволува разли-
ката помеѓу минималниот и максималниот пречник 
на јатката да изнесува 2 mm кај најмногу 5% јатки 
од лешници. 

Се толерираат 2% јатки да бидат од друга сорта 
од онаа што е декларирана, 

Член 115 
Јатката од лешник од I класа ги опфаќа пло-

довите од добар квалитет што мораат да ги испол-
нуваат условите на квалитетот пропишани во член 
113 став 2 точ. 1 до 7 од овој правилник. 

Се дозволува разликата помеѓу најмалиот и нај-
големиот пречник на јатката да изнесува 2 mm кај 
најмногу 5% јатки од лешник. 

Во единица на пакување се толерира до 0,3% 
лушпа и туѓи примеси, до 1% јатки запа л ени,, мувло-
сани, нагниени или црвосани! до 3% скршени и ме-
ханички оштетени јатки делови чиј пречник не 
е помал од 5 mm, до 4% неправилно развиени јатки, 
како и до 10% јатки од други сорти, односно типови 
на лешници од соодветен квалитет. 

Член 116 
Во И класа се распоредува здрава јатка од леш-

ник, која ги задоволува минималните услови (член 
113 став 2 точ. 1 до 7 но која поради помали недос-
татоци не и одговара на претходната класа. Реше-
тање и калибрирање не е ,задолжително. 

Во единица на пакување се дозволуваат нај-
многу 8% по маса на двојни јатки, до 0,4% делови 
од лушпи или туѓи примеси, до 2% јатки запалени, 
мувлосани, гнили или оштетени од растителни бо-
лести и штетници (инсекти, глодачи), до 5% иско-
шени јатки, до 5% неправилно развиени јатки и до 
-10% јатки од други сорти или типови на лешници 
©д соодветен квалитет. 
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Член 117 
При распоредувањето на затката од лешници, 

според големината (калибрирање) р е л и к а т а помеѓу 
најмалиот и најголемиот пречник не смее да биде 
поголема од 2 mm. Ка ј јатката од-лешник од II кла-
са се дозволува отстапување во пречникот. 

Во декларацијата за затката од лешник од екстра 
класа и од I класа, покрај другото мора да биде вне-
сен податок за калибарот и сортата. 

Се толерираат најмногу 10% јатки што се од 
различна форма или тип од оние што се означени 
во декларацијата. 

Член 113 
Јатките од лешници се пакуваат во затворени 

американски сандаци (JUS D.F1.031), во вреќи од 
тр ок ратна натрон-хартија и во картонски кутии од 
бранест картон, а помалите пакувања во соодветна 
амбалажа која ги обезбедува пропишаните хигиен-
ски услови и условите за чување на јатката. 

21. Бадем во лушпа (Amygdaius communis V.) 

Член 119 
Заради пуштање во промет бадемот во лушпа 

според квалитетот се класира во три класи — екс-
тра, I и П. 

Член 120 
Плодот на бадемот во лушпа мора да биде нор-

мално развиен, зрел, здрав, чист, без смола и оста-
тоци од надворешната лупешка, без видливи оште-
тувања од растителни болести и штетници (инсекти, 
гл од а чи), без живи инсекти, кезапален. без мувла, 
без туѓа миризба и вкус и со најмногу .9°/« влага. 

Влажноста се пресметува врз основа на разли-
ката во масата пред и по сушењето во сушалница 
на количества од нат малку 50 g бадеми во лушпа 
на температура од 103°С ± 2сС во текот на 6 часови. 

Член 121 
Во екстра класа се распоредува бадемот во луш-

па од висококвалитетни сорти, од одличен квалитет, 
со сите сортни карактеристики, со мека или полу-
меко лушпа која затката потполно ја исполнува, сув 
и без смола и други недостатоци. Бадемот од екстра 
класа мора да ги исполнува условите на квалитетот 
пропишани во член 120 став 1 од овој правилник.-

Во единица на пакување може да има до 2% 
празни и мувлосани плодови или плодови оштетени 
од инсекти, до 1% плодови со горчлива јатка, како 
и до 3°/« плодови од други сорти и со недостатоци 
на лушпа. 

Член 122 
Во I класа се распоредуваат плодовите од баде-

ми во лушпа со сличен квалитет како плодовите од 
бадеми од екстра класа, при што се толерираат до 
5% празни и мувлосани плодови, или плодови оште-
тени од инсекти, до 5% плодови од други сорти или 
СО недостато-ци на лушпа, како и до 1% плодови со 
горчлива јатка. 

Член 123 
Во II класа плодовите од бадеми во лушпа мо-

раат да бидат здрави, добро развиени и без поголе-
ми недостатоци на јатката. Се толерираат до lOVe 
плодови шупливи, мувлосани и плодови оштетени 
од инсекти, како и до 10% други сорти и плодови со 
недостатоци на лушпата. Се толерира до 1% плодови 
со горчлива јатка. 

Член 124 
Бадемот во лушпа се пакува во јутени вреќи 

(JUS F.G4.Q20) и во вреќи од нитрон-хартија, а во 
прометот на мало во различни ќесиња од текстил, 
пластични маси и др. 

Во единица на пакување може да има најмногу 
2% искршени лушпи и други т у ш примеси. 

22. Јатка од бадем (Amygdalus communis L.) 

Член 125 
Заради пуштање во промет Затката од бадем се 

класира во три класи — екстра, I и II. 

Член 126 
Јатката од бадем мора да ги исполнува следни-

те минимални услови на квалитетот: 
1) да содржи најмногу 7% влага (повеќе од 10 g 

јатки од бадем сушени на 103°С ± 2 С за време од 
6 часа), 

2) да е цела, чиста, здрава, нормално развиена и 
компактна; 

3) јатката да нема видливи оштетувања од рас-
тителни болести и штетници како што се инсекти 
и гледачи. Вкупната маса на јатките со мртви ин-
секти и нивни делови не смее да преминува 0,2%; 

4) ^ к о ж и ч к а т а на јатката да е без видливи по-
вреди, јатките да не се на к р шен и и да не се гу мести; 

5) јатките да се благи, незапалеии, без туѓа ми-
ризба и вкус; 

6) бојата да е уедначена и карактеристична за 
соодветната сорта; 

7) да нема двојни јатки над дозволената толе- , 
ранци ја дадена за секоја класа. 

Во прометот можат да се наоѓаат: јатки сорти-
рани според големината (калибрирани), и ј атки не-
сортирани според големината. 

Член 127 
Во екстра класа се распоредува затката од ба-

дем од висококвалитетни сорти, уедначена според 
големината и изгледот и без недостатоци. Јатката од 
бадем мора да ги исполнува условите на квалитетот 
пропишани во член 126 став 1 точ. 1 до 7 од овој 
правилник. 

Во пакувањето со ознака ,,без двојни јатки" се 
толерираат до 2% двојни јаиш, а во пакувањето без 
оваа ознака најмногу 10% двојни јатки 

Ка ј јатките од бадем сортирани според големи-
ната за екстра класа се дозволуваат до 0,2% од 
масата на туѓи примеси што потекнуваат од песок, 
лушпа и покожичка, до 2% горчливи јатки, до 0,50% 
деформирани или збрчкаии јатки, до 0.5% мувлоса-
ни, расипани или црве Сни и до 3% неразвиени 
јетки. Ка ј јатките што не се сортирани според го-
лемината се толерираат до 0,25% туѓи примеси што 
потекнуваат од песок, лушпа и покожичка, до 2% 
горчливи јатки, до 1% деформирани или збрчкани 
јатки, до 1% скршени јатки, до 0,5% јатки мувло-
сани или оштетени од растителни болести или штет-
ници и до 5% неразвиени јатки. 

К а ј јатките од бадем од оваа класа, што се сор-
тирани според големината, декларацијата покрај дру-
гото мора да содржи и податок за најмалиот преч-
ник на екваторијалниот дел на затката (од 14 до 15 
mm) или за бројот на јатките во 100 g (од 80 до 85). 

Член 128 
Во I класа се распоредува затката од бадем која 

потекнува од висококвалитетни и квалитетни сорти 
од најдобар к од добар квалитет. Јатката од бадем 
од оваа класа, исто така мора да ги исполнува ус-
ловите на квалитетот пропишани во член 126 став 1 
точ. 1 до 7 од овој правилник. 
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Во оваа класа во единица на пакување ка ј јат-
ките од бадем сортирани според големината со озна-
ка ,.без двојни јатки" се толерира до 3% маса на 
двојни јатки, а без оваа ознака до 25% маса на двој-
ни јатки. 

Во единица на пакување ка ј јатките од бадем 
сортирани според големината се дозволува: до 0,5% 
туѓи примеси (песок, делчиња на лушпа или поко-
жичка), до 3% горчливи јатки, до 1,5% деформирани 
или збрчкани јатки, до 3% скршени јатки, до 1% 
мувлосани, гнили или црвливи јатки и до 5% не-
доволно развиени јатки. 

Ка ј јатките од бадем кои не се сортирани според 
големината во единица на пакување се дозволува: 
до 0,5% туѓи примеси (песок, делчиња на лушпа и 
покожичка), до 3% горчливи јатки, до 2% деформи-
рани или збрчкани јатки, до 5% скршени, до 1% 
мувлосани јатки или оштетени од растителни боле-
сти и штетници, гу мести или запалени и до 7% не-
доволно развиени јатки. 

Ка ј јатките од бадем од оваа класа сортирани 
според калибарот во декларација мора да биде со-
држан податок за најмалиот пречник на екватори-
јалниот дел на јатката (од 13 до 14 mm) или за бро-
јот на јатките во 100 g (од 85 до 90). 

Член 129 
Во И класа се распоредува затката од бадем која 

потекнува од сорти од различен квалитет, која по-
ради помали недостатоци не може да биде распо-
редена во повисока класа, но ги исполнува мини-
малните барања од член 9 од овој правилник. Во 
оваа класа се толерира: кај јатките од бадем сор-
тирани според големината со ознака „без двојни 
јатки" до 3% двојни јатки, а без таа ознака до 40% 
двојни }атки. 

Кај јатките од бадем сортирани според големи-
ната во единица на пакување е дозволено до 0,5% 
туѓи примеси (песок, делчиња од лушпа или поко-
жичка). до 4% горчливи јатки, до 3% деформирани 
или збрчкани јатки, до 5% искршени јатки, до 2% 
мувлосани јатки, оштетени од растителни болести и 
штетници, гумести или запалени и до 10% непотполно 
развиени јатки. 

Ка ј јатките од бадем што не се сортирани спо-
ред големината во единица на пакување се дозво-
лува: до 1% туѓи примеси (песок, делчиња од луш-
па или покожичка). до 4% запалени јатки, до 4% 
деформирани или збрчкани јатки, до 8% искршени 
јатки, до 2% мувлосани, оштетени од растителни бо-
лести и штетници или гумести, и до 10% непотполно 
развиени јатки. 

За јатките од бадем од оваа класа сортирани 
според големината ,декларацијата мора покрај дру-
гото, да содржи податок за најмалиот пречник на 
екваторијалниот дел на затката (од 12 до 13 mm), 
или за бројот на јатките во 100 g (над 90 во 100 g). 

Член 130 
Јатката од бадем се пакува во затворени амери-

кански сандаци (JUS D.F1.031), во вреќи од трократна 
натрон-хартија и во картонски кутии од бранест 
картон, а помалите пакувања во соодветна амбалажа 
која ги обезбедува пропишаните хигиенски услови 
и зачувување на јатките. 

28. Сурови кикиритки во лушпа (Arachis hypogaea) 

Член 131 
Суровите кикиритки во лушпа што се пуштаа1! 

во промет се класираат во две класи — I и II. 

Член 132 
За да може да се пушти во промет плодот од 

сурови кикиритки во лушпа мора да ги исполнува 
следните услови на квалитетот: 

1) да е зрел, сув, чист и цел; 
2) да е нормално развиен и здрав, со две или 

повеќе јатки; 
3) бојата на лушпата да е сламено-жолта; 
4) јатките да се здрави, а бојата на покожич-

ката и внатрешноста да е карактеристична за сор-
тата; 

5) да има миризба својствена за сурова кики-
ритки и да не содржи туѓа миризба; 

6) да не е запален и да не содржи мувла; 
7) да нема присутни туѓи примеси; 
8) да нема живи или мртви инсекти и нивни 

делови; 
9) да не содржи повеќе од 12% влага; 
10) 100 плодови кикиритки да имаат маса од нај-

многу 110 g. 

Член 133 
Суровите кикиритки во лушпа од I класа оп-

фаќаат плодови од висококвалитетни сорти без недо-
статоци, уедначени по крупноста и од иста берба. 

Јатките од кикиритки во лушпа од оваа класа 
мораат добро да ја исполнуваат лушпата (рандманот 
на јатката по маса најмалку 65%). 

Во единица на пакување се толерираат до 3% 
празни лушпи од кикиритки, до 0,25% туѓи приме-
си, до 3% плодови со механичко оштетување на 
лушпата и до 3% плодови со оштетување на јатките 
од што најмногу 1% на јатки оштетени од растител-
ни болести и штетници. 

Член 134 
Кикиритките во лушпа од II класа ги опфаќа 

плодовите од добар квалитет, нормално развиени и 
од иста берба. 

Јатките од кикиритки во лушпа од оваа класа 
мораат добро да ја исполнуваат лушпата (рандма-
нот на јатката по маса најмалку 60%). 

Во единица на пакување се дозволува до 5% 
празни лушпи од кикиритки, до 0.25% туѓи примеси, 
до 5% плодови механички оштетени и до 5% пло-
дови со недостаток на јатки од што најмногу 1% 
јатки оштетени од растителни болести и штетници. 

Член 135 
Кикиритките во лушпа се пакуваат во вре^и 

од ретко ткаење (JUS F.G4.021), во јутени вреќи 
(JUS F.C4.020) во хартиени вреќи од трократна на-
трон-хартија, како и во друга погодна амбалажа 
која ги обезбедува пропишаните хигиенски услови 
за овој вид производ. 

Кикиритки^ во лушпа можат да се пакуваат и 
во пома,ла комерцијална амбалажа како што се ќе-
сиња од текстилни влакна или други погодни ма-
теријали, со нето тежина од 0.5 до 2 kg. 

Во декларацијата мора, покрај другото, да се 
внесе податок за годината на бербата. 

24. Јатка од кикиритки (Arachis hypogaea) 

Член 136 
патката од кикиритки што се пушта во промет 

се класира во две категории — I и П. 
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Член 137 
Заради пуштање во промет јатката оД кикирит-

ки мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е цела, здрава, нормално развиена и чиста; 
2) бојата на покожичќата и внатрешноста да е 

карактеристична за сортата; 
3) миризбата и вкусот да се својствени на ки-

к и р и т к о в и јатката да не содржи туѓа миризба; 
4) да не е запалена и да не содржи мувла; 
5) да нема присутни туѓи примеси; 
6) да има пријатно цврста конзистенција; 
7) да нема живи или мртви инсекти и ларви; 
8) да не содржи повеќе од 7% влага; 
9) 100 јатки да имаат маса од најмалку 65 g. 

Член 138 
Во I класа се распоредува јатката од кикиритки 

од одличен квалитет, нормално развиена, со уедна-
чена крупност, од иста берба и без недостатоци. Јат-
ката од кикиритки мора да ги исполнува условите 
пропишани во член 137 од овој правилник. 

Во" единица на пакување се дозволува до 3% 
маса на јатки со механичко оштетување, до 1°/о јат-
ки оштетени од инсекти и до 0,25% туѓи примеси. 

Член 139 
Во II класа се распоредува затката од кикиритки 

која е од добар квалитет, нормално развиена и од 
иста берба. Јатката од кикиритки мора ди ги ис-
полнува условите на квалитетот пропишани во член 
137 од овој правилник. 

Во единица на пакување се дозволува до 5% 
м а с а ш ј а т к и со механичко оштетување, до 1% јет-
ки оштетени од инсекти и до 0,25% присутни туѓи 
примеси, v 

Член 140 
Јатката од кикиритки се пакува во вреќи од 

натрон-хартија и во затворени американски санда-
ци (JUS D.F1.031) обложени со пергамент хартија или 
со целофан, како и во друга погодна амбалажа која 
осигурува соодветна заштита на производот и обез-
бедува зачувување на пропишаната хигиенска ис-
правност. 

25. Писта дни во лушпа (Pis(ас!а ver 
- f 

Член 141 
Заради пуштање во промет пистациите во луш-

па според квалитетот се класираат во три класи — 
екстра. I и И. 

Според формата на плодот пистациите во луш-
па се распоредуваат во две групи: со тркалезни и 
издолжени плодови. 

Крупноста се определува со решетање низ ре-
шето со тркалезни отвори. 

Според крупноста пистациите можат да бидат: 

1) мошне крупни — плодот со тркалезна форма 
поминува низ ситото бр. 12 

— плодот со издолжена форма 
поминува низ ситото бр. 11 

2) средно крупни — плодот со тркалезна форма 
ј v поминува низ ситото бр. 11 
; t — плодот со издолжена форма 
- поминува низ ситото бр. 10. 

Ј ' Члн 142 
Во екстра класа се распоредуваат пистациите во 

Јгушпа од најдобрите сорти со одличен квалитет, до-
бро развиени и без недостатоци. 

Крупноста на плодот на пистациите вд лушпа1 

од оваа класа за тркалезната форма на плодот 
треба да биде најмалку 12 mm а за издолжената 
форма најмалку 11 mm. 

Лушпата на плодовите на пистациите од класа-
та екстра мора да биде распукната. Се дозволуваат 
само до 2% нераспукнати плодови. 

Член 143 
Во I класа се распоредуваат пистациите во лу-

шпа од добар квалитет, калибрирани, со пречник 
за тркалезните плодови најмалку 11 mm, а за из-
должените, најмалку 10 mm. 

За пистациите во лушпа од I класа се дозволу-
ваат до 3% нераспукнати плодови, до 0,2% туѓи 
примеси, до 3% празни лушпи, до 4% плодови не-
развиени и со дамки, односно стврднати до 1,5% 
запалени и мувлосани плодови. 

Член 144 
Во I класа се распоредуваат пистациите во луш-

па, од добар квалитет, кои мораат да ги исполну-
ваат минималните услови за квалитетот: пречникот 
на тркалезните плодови на пистациите во лушпа не 
смее да биде под 10 mm а на издолжените плодови 
под 9 mm. Калибрирањето не е задолжително, па во 
единица на пакување можат да се најдат и покру-
пни плодови. 

За пистациите во лушпа од II класа се дозволу-
ва присуство на нераспукнати лушпи до 5%, на ту-
ѓи примеси до 0,2%, на празни лушпи до 7%, на 
неразвиени, стврднати и на плодови со дамки до 
8% и на запалени и мувлосани плодови до 3%. 

Член 145 
Пистациите во лушпа мораат да бидат спакува-

ни во амбалажа која им обезбедува зачувување на 
квалитетот во услови на транспорт и чување. 

26. Смоква (Ficus carica L.) 

Член 146 
Заради пуштање во промет, свежите смокви 

според квалитетот се класираат во три класи — ек-
стра, I и П. 

Член 147 
Во екстра класа се распоредуваат плодовите од 

најдобрите сорти на смокви, од одличен квалитет, 
со типични сортни особини, без никакви недостато-
ци, со доволна крупност и уедначена зрелост. 

Смоквите од екстра класа мораат да бидат ка-
либрирани така што во единица на пакување да 
нема поголеми отстапувања во пречникот. 

Член 148 
Во I класа се распоредуваат смоквите од нај-

добрите сорти, нормално развиени, од добар квали-
тет, но со нешто поситни плодови и помалку уедна-
чени по зрелоста и другите особини. 

Член 149 
Во II класа се распоредуваат плодовите на 

смокви од добар квалитет, кои можат да бидат по-
ситни и помалку уедначени. , , 

Член 150 V 
Смоквите се пакуваат во мала амбалажа на-

менета за најчувствително овошје, како што е Јаго-
десетото, а доколку за I I класа се користат летвар* 
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ки, тие мораат да бидат плитки, така што плодови-
те да бидат наредени само во еден слој. 

27. Агруми (Citrus ssp.) 

Член 151 
Називот агруми или цитруси се однесува на 

шест видови суптропски овошки, и тоа се: портокал 
(Citrus sinensis Osbeck) грејпфрут (Citrus paradisi 
Mac Farlane), лимон (Citrus limonia Osbeck), обична 
мандарина (Citrus reticulata Blanco), мандарина 
од сортата Unshiu или Satsuma (Citrus Unshiu Mar-
covich) и благородни мандарини од сортата Tange-
r ine и нејзини хибриди (Wilking, Monreal, Clemen-
tine итн.). 

Член 152 
Плодовите на агруми, кои согласно со овој пра-

вилник се пуштаат во промет, мораат да ги испол-
нуваат следните услови за квалитет: 

1) да бидат нормално зрели; 
2) да бидат цели и здрави; 
3) да бидат без оштетување и промени на ко-

рата кои влијаат врз издржливоста и општиот из-
глед на плодот; 

4) да бидат без туѓа миризба и нетипичен вкус; 
5) да немаат знаци на внатрешно сушење; 
6) да бидат без надворешна ненормална влага. 

Член 153 
Содржината на сокот (добиен со цедење со 

рачна преса низ два слоја газа) и бојата на кората 
ка ј агрумите, претставуваат основни елементи на 
квалитетот. Забрането е да се пуштаат во промет: 

1) лимон — со содржина на сокот под 25%, ос-
вен лимон од сортата Verdeli и Primofiori, ка ј кои 
количината на исцедениот сок е под 20% во однос 
на масата плодот. 

Бојата на зрелиот лимон е жолта, освен во по-
четокот на бербата кај сортите Verdeli и Primofiori, 
ка ј кои зеленикавата боја на кората е карактерис-
тична за фазата на нормална зрелост, под услов 
плодовите да го содржат пропишаниот процент на 
сок. 

2) мандарини — со содржина на сокот под 
40%, освен од сортите Unshiu Monreal, Wilking и 
Satsuma, кај кои содржината на сокот е најмалку 
35% во однос на масата на плодот. 

Бојата на зрелите мандарини е протока л ово-
жолта. 

Ка ј -сортите Unshiu и Monreal, најмалку на 
третина од површината на плодот бојата мора да 
биде типично жолта, а кај сорта Wilking најмал-
ку на две третини од површината кората мора да 
има жолта боја. 

3) портокали — со содржина на сокот под 35%, 
кои имаат типична жолтопортокалова боја, освен 
сортата Thompson Navel и Тагоссо кај кои содржи-
ната на сокот е најмалку 30% и сорта Washington 
Navel кај кои содржината на сокот е најмалку 33%. 

4) грејпфрут (помело) — со содржина на сокот 
под 35% а кој има типична светложолта боја. 

Член 154 
Заради пуштање во промет плодовите на агру-

ми по квалитетот се класираат во три класи — ек-
стра, I и II. 

Член 155 
Во класата екстра се, распоредуваат агрумите 

од најдобри сорти, од одличен квалитет, добро раз-
виени, без недостатоци во изглед и органе л оптич-
ките својства. Не се сметаат како недостатоци не-

значителните надворешни промени на кората. По-
крај тоа, плодовите мораат да бидат типични за 
сортата на која ft припаѓаат. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
плодови со една или повеќе помали површински 
зараснати повреди на кората, кои не смеат да би-
дат подолги од 1/10 од пречникот на плодот, ниту 
поголеми од 2% од вкупната површина на плодот* 
како и со незначителни деформации, со рапава ко-
ра и зеленикови дамки. 

Вкупните отстапувања во единица амбалажа од 
наведените особини не смеат да бидат поголеми од 
5% од масата на плодовите. 

Член 156 
Во I класа се распоредуваат плодовите на агру-

ми од добар квалитет, нормално развиени, кои по-
ради незначителни недостатоци на формата и бо-
јата, како и поради зараснати повреди на кората, 
не можат да се распоредат во екстра класа. 

Во единица на пакување се толерираат до 10% 
плодови со една или повеќе површински зараснати 
повреди кои не смеат да бидат подолги од 1/5 од 
означениот калибар на агрумот. Се дозволуваат 
деформации на формата во однос на сортата, потоа 
задебелување на кората, зеленикави дамки и помал 
број на повреди предизвикани од град. 

Овие недостатоци не смеат да бидат поголеми 
од 10% од масата на плодовите. 

Член 157 
II класа ги опфаќа плодовите на агруми коине 

ги исполнуваат условите за I класа, но им одгова-
раат на минималните услови наведени во член 152 
на овој правилник. 

Се дозволува во единица на пакување на агру-
ми од оваа класа да може, да има до 10% плодови 
со едно или повеќе зараснати површински оштету-
вања, кои не смеат да бидат подолги од 1/5 од озна-
чениот калибар на плодот, ниту да изнесуваат над 
5% од неговата површина, како и до 10% плодови 
со деформации на формата, со рапава кора или ср 
претерано задебелена кора, со зеленикави дамки н$ 
кората и со едно или повеќе зараснати оштетувања 
предизвикани од град, растителни болести и штет-
ници или од средства за заштита на растенијата. 

Во единица на пакување вкупните наведеш! 
недостатоци не смеат да бидат поголеми од 10% од 
масата на плодовите. 

Член 158 
Агрумите се распоредуваат по крупноста врз1 

основа на мерењето на пречникот на најширокиот 
дел на плодот, при што минималниот калибар е: 
за лимовите 45 mm, за портокалите 53 mm, за 
грејпфрутите 70 mm, а за различни сорти манда-
рини 35 mm. Во поглед на крупноста агрумите се 
распоредуваат на следниот начин: 

Портокали , Разни сорти мандарини 
калибри пречник калибри пречник. 

во mm во mm 

1 87 — 100 1 т и повеќе 
2 84 — 96 2 58 — 69 
3 81 — 92 3 54 — 64 
4 77 — 88 4 50 — 60 
5 73 — 84 5 46 — 56 
6 70 — 80 6 43 — 52 
7 67 — . 76 7 41 — 48 
8 64 — 73 8 39 — 46 
9 62 — 70 9 37 — 44 

10 60 — 68 10 35 — 42 
11 58 — бб 
12 56 — 63 
13 53 — 60 
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Лимони 
калибри пречник 

Грејпфурт (помело) 
калибри пречник 

1 72 — 83 1 109 — 139 
2 68 — 78 2 100 — 119 
3 63 — 72 3 93 — НО 
4 58 — 67 4 88 — 102 
5 53 — 62 5 84 — 97 
6 48 — 57 6 81 — 93 
7 45 — 52 7 77 — 89 

8 73 — 85 
9 70 — 80 

Мандарините од сортата Unshiu кои ги испол-
нуваат пропишаните услови, а имаат пречник од 54 
до 64 mm, се распоредуваат во екстра класа. Ман-
дарините од истата сорта со пречник од ,44 до 53. 
mm се распоредуваат во I класа, а мандарините 
Unshiu со пречник под 44 mm во II класа. 

Член 159 
Плодовите на агрумите распоредени по наве-

дените скали, во секоја единица на пакување мо-
раат да бидат хомогени по крупноста, и тоа: кога 
плодовите во пакување се наредени во правилни 
редови во еден или повеќе слоеви, разликата во 
големината меѓу најситните агруми може да биде 
следната: за калибар 1 и 2 — 11 mm, за калибри од 
3 до 6 — 9 mm и за калибри од 7 до 13 — 7 mm, 
за плодовите на мандарини овие разлики се пома-
ди и изнесуваат: за ка либри од 1 до 4 — 9 mm, за 
калибри 5 и 6 — 8 mm и за калибри 7 до 10 — 7 
mm, додека за плодовите на лимон, за сите кали-
бри дозволените разлики можат да изнесуваат са-
мо 7 mm. ( 

Член 160 
Агрумите се пакуваат во различна амбалажа од 

дрво и картон, како и од пластични и други мате-
ријали, со различни димензии и други особини, а 
во малопродажбата и во помали ќесиња од текстил и 
пластични влакна и во американски и кабинетски 
сандаци. 

Со оглед на расипливоста, плодовите на агруми 
мораат да се пакуваат многу внимателно, во погод-
на нова и чиста амбалажа. 

Член 161 
Ако агрумите пред пуштањето во промет (во 

текот на транспортот и чувањето) се третирани со 
различни фунгициди заради заштита од гниење, 
како што се дифенилните и други соединенија, то-
гаш во декларацијата мора да биде означено дека 
таквите третирања се извршени и дека кората на 
агрумите не е за јадење. 

Ка ј сортите и бербите на агруми за кои се 
предвиден^ пониски услови од квалитетот во по-
глед на бојата и содржината на сокот, во деклара-
цијата мора да се внеде податок за сортата, однос-
но за бербата. 

Г 
Заради 

квалитетот 
и II. 

28. Банани (Musa sapientum) 

Член 162 
пуштање во промет бананите според 
се класираат во три класи — екстра, I 

Член 163 
При увозот на банани, а пред складирањето, 

плодовите мораат да бидат со потребната полност и 
развиеност, со кора од светлозелена боја. 

Во текот на складирањето а пред пуштањето 
во промет на мало, зелените банани мораат да бидат 
подложени на дозревање до погодниот степен на 
зрелост (член 164 став 2). 

Член 164 
Во екстра класа се распоредуваат бананите 

од висококвалитетни сорти со одличен квалитет во 
секој поглед, добро раѓзвиени и без никакви недо-
статоци. Масата на одделен плод не смее да биде 
помала од 100 g. 

Во прометот на мало бананите од екстра класа 
мораат да бидат со погодна зрелост за јадење, што 
се гледа по каректеристичната жолта боја, пријатно 
меката конзистенција на месестиот дел на плодот, 
изразената арома и добриот вкус. 

К а ј бананите од екстра класа се толерираат 
само незначителни ситни точки но не и пукнатини 
на кората, како ни презреаност, односно слузести 
дамки. 

Член 165 
Бананите од I класа мораат да им одговараат 

на условите од член 164 став 2 на ово! правилник 
и да бидат без поголеми недостатоци. Тежината на 
еден плод не смее да биде помала од 80 g. Се толе-
рираат до 5% презреани плодови. 

Се толерираат до 5°/о плодови со оштетувања 
од растителни болести и штетници кои не влијаат 
врз трајноста и употребливоста на плодовите. 

Член 166 
Бананите од II класа мораат да им одговаг^ат 

на условите од член 164 став 2 на овој правилник. 
Бананите можат да бидат и поситни, со тежина 
под 80 g по парче, но без недостатоци кои им та 
намалуваат употребната вредност. Се толерираат до 
10% презреани плодови и до 10% плодови со оште-
тувања кои не влијаат врз трајноста и употребли-
воста на плодовите. 

Член 167 
Бананите се пакуваат во различна амбалажа, 

како од картон, така и од дрво. Амбалажата мора 
да биде нова и доволно издржлива за да го заштити 
производот во текот на транспортот и ракувањето. 

29. Урми (датули) — Phoenix dactylifera L. 

Член 168 
Заради пуштање во промет урмите по квалитет 

се масираат во три класи — екстра, I и II. 

Член 169 
Плодовите на урмите мораат да ги исполнуваат 

следните минимални услови: 
1) да, бидат цели; 
2) да бидат здрави, зрели, месест , чисти, нор-

мално развиени, сочни и со еластична конзистен-
т н а ; 

3) да бидат без ферментација, без мувла, без 
видливи оштетувања од паразити, растителни боле-
сти и штетници без живи и мртви инсекти или 
други штетници; 
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4) да бидат со уедначена боја карактеристична 
за сортата, од богата на килибар до светлокостен-
лива; 

5) да бидат без туѓи примеси; 
6) да немаат туѓа миризба и вкус; 
7) содржината на влагата да не биде поголема 

о-д 26% и односот на вкупниот шеќер и водата да 
изнесува најмалку 2. 

В лаж носта се пресметува врз основа на разли-
ката во масата пред и по сушењето во сушилница 
па количина од најмалку 50 g иситнет месест дел 
На урми за време од 4 часа на температурата од 
1Ш С ± 2 С, со тоа што за ситнење се користат 
90% алкохол и песок измиен во хлороводородна 
киселина, а потоа исушен. 

Член 170 
Урмите од екстра класа опфаќаат плодови од 

одличен квалитет, кои покрај условите од член 169 
став 1 точ. 1 до 7 на овој правилник, мораат да 
имаат беза на килибар мошне сочен и обилен ме-
сест дел, уедначена крупност и прозрачно сјајна 
покожичка која добро налегнува кон месестиот дел. 

Во единица на пакување се толерираат до 3°/о 
од масата на плодови кои не ги исполнуваат усло-
вите пропишани за екстра класа туку условите 
пропишани за следната пониска класа, со тоа што 
да нема ферментирани и исушени плодови, како и 
плодови кои содржат живи инсекти и други пара-
зити. 

Кај урмите од екстра класа можат да се дозво-
лат помали отстапувања од пропишаните услови за 
квалитетот, со тоа што вкупните отстапувања во 
единица' на пакување не смеат да бидат поголеми 
од 3% од масата на плодовите. 

Урмите од екстра класа мораат да бидат кали-
брирани, а тежината на плодот во единица на па-
кување не смее да биде под 7 g. 

Член 171 
Во I класа се распоредуваат плодови на урми 

од добар квалитет, ком ги исполнуваат условите од 
член 169 став 1 точ. 1 до 7 на овој правилник но 
можат да имаат и уедначена светлокостенлива бо-
ја. сочен и еластичен месест дел и сјајна покожичка. 

Во единица на пакување се толерираат до 5°/о 
од масата плодови кои не ги исполнуваат условите 
пропишани за I класа туку условите пропишани за 
следната пониска класа, со тоа што да нема фер-
ментирани и исушени плодови, како и плодови кои 
содржат живи инсекти и паразити. 

Кај урмите- од I класа можат да се дозволат и 
намали отстапувања од пропишаните услови за 
квалитетот, со тоа што вкупните отстапувања во 
единица на пакување не смеат да бидат поголеми 
од 5% од иш сата на плодовите, 

Тежината на плодот во единица на пакување 
ве смее да биде под 6 g. 

Член 172 
II класа опфаќа плодови на урми кои не ги ис-

полнуваат во потполност условите пропишани во 
член 169 став 1 точ. 1 до 7 на овој правилник, но 
ги исполнуваат минималните услови за квалитет од 
член 9 на овој правилник. 

Плодовите можат да имаат незначителни пук-
натини на покожичката кои не влијаат врз квали-
тетот на месестиот дел,, жако и помали недостатоци 
во поглед на развиеноста. 

Во единица на пакување може да има вкупно 
10% од масата на плодови кои не ги исполнуваат 

минималните-услови за квалитет, од што најмногу 
49/о од масата плодови со почетни знаци на фермен-
тација и со незараснати напукнат!ши, но без гнилеж 
и присуство на живи инсекти. 

Плодовите на урмите од I класа не мораат да 
бидат уедначени по крупноста, но тежината на 
плодот во единица на пакување не смее да биде 
под 5 g. 

Член 173 
Во промет можат да се пуштат и урми од кои 

е извадена семка та со тоа што ова треба да биде 
посебно означено во декларацијата. Урмите од кои 
е извадена семката мораат да ги исполнуваат усло-
вите од член 169 став 1 точ. 2 до 7 на овој правил-
ник, а се пуштаат во промет само во оригинално 
пакување. 

Член 174 
Урмите се пакуваат во различна амбалажа од 

дрво, картон, пластична маса или целофан, која 
мора да биде нова, чиста и доволно цврста за да го 
заштити производот во текот на транспортот и ра-
кувањето, како и да ги обезбеди пропишаните хи-
гиенски услови. 

Во декларацијата за урмите од екстра класа и 
од I класа, покрај другото, мора да биде означен и 
калибарот. 

III. ЗЕЛЕНЧУК 

Член 175 
Под зеленчук, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат плодови и други делови на градинар-
ски растенија за јадење, како што се лисја, глави-
ци, лучници, кртоли, корења, мешунки и стебло, 
наменети за човечка исхрана во свежа состојба или 
по кулинарска подготовка, без оглед на кој начин 
се добиваат — на отворено поле, во градини или 
како ниски посеви, или во заштитен простор, одно-
сно во стаклари и оранжерии. 

Член 176 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, одредбите од чл. 4 до 14 на овој правилник со-
гласно се применуваат и на зеленчук. 

Зеленчук не смее да биде натопен. Мол<ат да 
се мијат само оние делови од зеленчук кои се нао-
ѓале непосредно во земја. Земјата која се наоѓа на 
тие делови се отстранува пред пуштањето на зелен-
чукот во промет. 

По миењето зеленчук од став 2 на овој член 
мора да се исцеди. 

Зеленчукот не смее да почне да се „пали", што 
се случува при, слабо проветрување. Лисниот зе-
ленчук ве смее да биде свенат, односно пожолтен. 
Како минимален услов за квалитетот на зеленчу-
кот се зема и условот тој да не биде премногу стар 
односно презреан. 

За прскање и миење на зеленчукот смее да се 
користи само хигиенски исправна вода за пиење. 

Член 177 
Во единица на пакување на зеленчук можат да 

се наоѓаат само производи кои и припаѓаат на ис-
тата сорта зеленчук и кои се од. ист квалитет. 

Ако за одделни видови зеленчук со ово1 пра-
вилник е пропишано, во иста единица на пакува-
ње мораат да бидат само производи класирани по 
крупноста, односно калибрирани. 
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1, Домати (Solatium Lycopersicum Foss. sin. Lyco-
persicum esculeirtum Mill.) 

Член 178 
Заради пуштање во промет доматите според 

квалитет се класираат во три класи — екстра, I 
и II. 

Член 179 ' 
За да може да се пушти во промет, плодот на 

доматите мора да ги исполнува следните услови за 
квалитетот: 

1) да биде добро развиен; 
2) Да биде цел, здрав и чист; 
3) да биде без ненормална надворешна влаж-

ност ; 
4) да нема присуство на туѓа миризба. 

Член 180 
Според формата на плодот доматите се распо-

редуваат во две групи: со тркалезни и со издолже-
ни плодови. 

Доматите со тркалезни плодови можат да имаат 
сферична и погачеста форма. 

Крупноста на доматите се определува со преч-
никот на плодот во екваторијална рамнина за сор-
тите со тркалезни плодови, односно со пречник во 
точката која и припаѓа на најголемата дебелина на 
плодот — за сортите со издолжени плодови. 

Член 181 
Според крупноста доматите со тркалезни пло-

дови се распоредуваат во следните категории: 
1) мошне ситни, со пречник на плодот од 35 до 

40 mm; 
2) ситни, со пречник на плодот од 40 до 47 mm; 
3) средно ситни, со пречник на плодот од 47 до 

57 mm; 
4) средно крупни, со пречник на плодот од 57 

до 67 mm; 
5) крупни, со пречник на плодот од 67 до 77 mm; 
6) мошне крупни, со пречник на плодот од 77 

до 87 mm. 
Минимален пречник кај доматите со тркалезни 

плодови е 35 mm, а кај сортите со издолжени пло-
дови е 30 mm. 

Квалитетната класа не е условена со кали-
бража. 

Во единица на пакување може да има до 10°/о 
плодови на домати кои имаат нешто помал или по-
голем пречник од означениот во декларацијата, со 
тоа што кај сортите со тркалезни плодови не може 
да има плодови под 33 mm, а кај сортите со издол-
жени плодови — под 20 mm. 

Член 182 
Доматите од екстра класа мораат да потекну-

ваат од една висококвалитетна сорта со најдобри 
сортни одлики од светски или домашен сортимент. 
Плодовите на доматите мораат да бидат типични за 
сортата по боја, форма и развиеност. Мораат да би-
дат од одличен квалитет, без недостатоци и кали-
брира™. Доматите мораат да бидат доволно и ус-
дначено зрели,, цврсти, мазни и рамномерно бојоса-
ни со боја карактеристична за сортата. 

Во единица на пакување може да има до 5*/в 
плодови кои не им одговараат на условите пропи-
шани за оваа класа, но кои ги исполнуваат бара-
њата пропишани за следната пониска класа, при 

што се толерираат до 2% плодови со помали зарас-
нати пукнатини. 

Член 183 
Доматите од I класа мораат да потекнуваат од 

добри сорти, мораат да бидат добро развиени, без 
зелени плодови и недостатоци, особено оние кои би 
им ја намалиле трајноста и употребната вредност. 

Во единица на пакување може да има до 10°/о 
плодови на домати кои не ги исполнуваат условите 
пропишани за I класа, но ги исполнуваат условите 
пропишани за следната пониска класа, со тоа што 
не смее да има повеќе од 5% плодови со зараснати 
пукнатини. 

Член 184 
Доматите од И класа мораат да бидат од добар 

квалитет и можат да имаат извесни недостатоци во 
поглед на формата, бојата, уедначеноста по круп-
н о г , развиеноста и количината на плодови, но мо-
раат да им одговараат на минималните услови (член 
9). 

Во единица на пакување може да има до 10°/о 
плодови со оштетувања и со механички повреди, со 
тоа што тоа да бидат зараснати пукнатини кои не 
смеат да бидат подолги од 3 cm. 

Член 185 
Доматите се пакуваат во нови и чисти средни 

отворени плитки летварки (JUS D.F1.021) во плит-
ки летварки за зеленчук (JUS D.F1.029) и во голе-
ми плитки летварки (JUS D.F1.022 и JUS D.F1.045). 

Во прометот на мало доматите се пакуваат во 
различна амбалажа, вклучувајќи ги и погодните 
ќесиња, пластичните подлошки и картонските кутии. 

Декларацијата за доматите од екстра класа и 
од I класа, покрај другите податоци, мора да содр-
жи и податок за сортата, калибарот и формата на 
плодовите. 

2. Модар патлиџан (Solatium melongena L.) 

Член 186 
Заради пуштање во промет модриот патлиџан 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 187 
Модриот патлиџан од I класа мора да биде од 

добар квалитет, нормално развиен, со типични ка-
рактеристики за сортата на која и припаѓа, и без 
недостатоци, Тој мора да биде уедначен по форма-
та, бојата и крупноста, со рачка и со неоштетени 
чашични ливчиња. 

Во единица на пакување може да има до 5V# 
плодови со незначителни механички оштетувања, 
кои не ја намалуваат употребната вредност на 
производот. 

Член 188 
Модриот патлиџан од II класа мора да биде од 

добар квалитет, нормално развиен и без позначи-
телни недостатоци, со тоа што се толерираат до 
10®/o плодови со недостатоци во вид на механички 
повреди или без рачка и чашка. 

Член 189 
За пакување на модар патлиџан се користи 

главно истата амбалажа која мора да се користи 
за домати. 
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* 3. Пиперка (Capsicum annum L.) 

Член 190 
Заради пуштање во промет пиперката според 

квалитет се класира во три класи — екстра, I и II. 

Член 191 
Пиперката од екстра класа мора да биде од од-

личен квалитет и да потекнува од иста висококва-
литетната сорта. Плодовите мораат да бидат добро 
развиени, со типични сортни карактеристики и без 
недостатоци. Плодовите исто така мораат да бидат 
мазни, месести, уедначени по формата, крупноета, 
бојата и вкусот (сладок или лут) и мораат да бидат 
со рачка. 

Член 192 
Според крупноста на плодовите пиперката с. 

класата екстра се пушта во промет како: 
1) пиперка бабура, која содржи до 12 парчиња 

во еден kg; 
2) домат-пиперка, која содржи до 15 парчиња 

во еден kg; 
3) долга пиперка, која содржи до 15 парчиња 

во еден kg. 
Во единица на пакување на благи пиперки мо-

же да има до 3% лути пиперки, а во единица на 
пакување на лути пиперки до 3% благи пиперки. 

Член 193 
Пиперката од I класа мора да има плодови до-

бро развиени, типични за сортата и уедначени по 
формата и крупноета, без позначителни недостатоци, 
со тоа што може да има до 5°/о лути пиперки во 
единица на пакување на благи пиперки, или до 5°/о 
благи пиперки во единица на пакување на лути 
пиперки. Се дозволуваат до 5% пиперки со помали 
механички оштетувања или со напукнатини, кои 
не ia намалуваат употребната вредност на произво-
дот. 

Член 194 
Според крупноста на плодовите пиперката од I 

класа се пушта во промет како: 
1) пиперка бабура, која содржи од 12 до 20 

парчиња во еден kg; 
2) домат-пиперка, која содржи од 15 до 20 пар-

чиња во еден kg; 
3) долга пиперка, која содржи од 15 до 25 пар-

чиња во еден kg; 
4) фиферони, ситни пиперки. 

Член 195 
Пиперката од II класа мора да биде од добар 

квалитет, со добро развиени плодови без поголеми 
недостатоци. Се толерира помала уедначеност на 
плодовите според крупноста и формата, како и по-
мали механички повреди односно пукнатини. 

Во единица на пакување на пиперка не смее да 
имаа повеќе од 10% плодови со оштетувања од став 
I на овој член. 

Во единица на пакување на лути пиперки може 
да има до 10% благи пиперки, односно во единица 
на пакување на благи пиперки може да има до 10% 
лути пиперки. 

Член 196 
Според крупноста на плодовите пиперката од 

II класа се пушта во промет како: 
1) пиперка бабура, која содржи и над 20 парчи-

ња во еден kg; 

2) домат-пиперка, која содржи над 20 парчиња 
во еден kg; 

3) долга пиперка, која содржи над 25 парчиња 
во еден kg; 

4) фиферони. 

Член 197 
Пиперката се пакува во летварки за зеленчук 

(JUS D.F1.028). во летварки јаболчарки (JUS D.F1. 
041) големи летварки (JUS D.F1.042), во двојни 
плитки летварки (JUS D.F1.044) или во картонски 
кутии. Пиперките од I и И класа можат да се па-
куваат и во кошници, како и во чисти вреќи изра-
ботени од текстилни или пластични влакна. 

Пиперките се пакуваат и во помали ќесиња и во 
друга погодна амбалажа за комерцијално пакување* 

4. Лубеница (Citrulus aedulis Pang.) 

Член 198 
Заради пуштање во промет лубениците според 

квалитет се класираат во две класи — I и II. 

Член 199 
Лубениците од I класа мораат да бидат од мно-

гу добар квалитет, правилно развиени, зрели, бла-
ги, типични за сортата, со рачка од најмалку 4 cm, 
без траги на растителни болести и штетници, а осо-
бено на антракноза. Семките мораат да бидат нор-
мално развиени, зрели и мораат да се одделуваат 
од делот за јадење (освен лубениците без семки). 

Дозволени се помали отстапувања во поглед на 
бојата на кората карактеристична за .сортата, а 
особено бојата на делот кој е во допир со земјата. 

Член 200 
Лубениците од II класа мораат да ги исполну-

ваат условите од член 199 на овој правилник, со 
тоа што можат да имаат помали недостатоци во 
поглед на бојата на кората и помали механички по-
вреди и оштетувања од растителни болести и штет-
ници. 

Може да се толерира и рачка помала од 4 cm. 

Член 201 
Според крупноста лубениците се распоредуваат 

на следниот начин: 
1) ситни, до 2 kg; 
2) средно ситни, од 2 до 3 kg; 
3) средно крупни, од 3 до 5 kg; 
4) крупни, од 5 до 7 kg; 
5) мошне крупни, над 7 kg. 
Во едно пакување или партија, до 10% лубеници 

можат да имаат помала или поголема тежина од 
означената, со тоа што поединечни лубеници од II 
класа не можат да бидат полесни од 1 kg, а од I 
класа од 3 kg. 

Член 202 
Лубениците во растурена состојба се пакуваат 

во големи сандаци за зеленчук и во вреќи. Се 
транспортираат со превозни средства, евентуално 
со прегради за отворено пакување (JUS D.F1.C35). 

5. Дињи (Cucumis me!o L.) 

Член 203 
Заради пуштање во промет, дињите сполед ква-

литетот се класираат во две класи — I и II. 



Страна 946 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ' Петок, 29 јуни 1979 

Член 204 
Дињите, од I класа мораат да бидат од мошне 

добар квалитет, цели, зрели, чисти, уедначени по 
формата, бојата и големината, со благ меснат дел 
што има арома типична за сортата, без рачка, или со 
рачка долга до 2 с т , во зависност од сортата. 

Дињите се класираат според големината, со тоа 
што во една партија или пакување разликата во 
тежината помеѓу најмалите и најголемите дињи да 
не биде поголема од 0,5 kg. 

Се толерираат до 5% дињи со пукнатини и со 
механички повреди. 

Член 205 
Дињите од И класа мораат да ги исполнуваат 

условите од член 204 став 1 на овој правилник, со 
тоа што во партијата или пакувањето може да има 
до 5% недоволно зрели или презреани плодови и до 
10% плодови со механички повреди или пукнатини. 

Член 206 
Дињите се пакуваат во големи плитки летварки 

(JUS D El.021), во летварки јаболчарки (JUS D F1 026 
и JUS D.F1.037) во длабоки летварки за зеленчук 
(JUS D.F1.028) и во двојни плитки летварки 
(JUS D.F1 044). Дињите можат да се пакуваат и во,, 
пал етни сандаци, како и во преградениот простор на 
превозните средства (JUS D.F1.035). 

6. Краставици (Cucumls sativus L.) 

I 4 Член 207 
Заради пуштање во промет, краставиците се м а -

сираат во две класи — I и И. 

Член 208 
Краставиците од I класа мораат да бидат од иста 

сорта, цврсти, сочни, правилно развиени, Мазни, зе-
лени, прави, без горчливост, без шуплини, уедначе-
ни по форма, должина и бота. без деформирани пло-
дови, со рачка долга до 1 cm. 

Според должината и тежината на плодовите, 
краставиците се сортираат и пуштаат во промет ка-
ко краставици со над 40 cm должина, односно над 
700 g маса и како краставици со 20 до 40 cm должи-
на, односно со 350 до 700 g маса. 

Во единица на пакување може да има до 2% 
плодови со механички оштетувања што битно не 
влијаат на квалитетот на плодот. 

Член 209 
Краставиците од И класа мораат да им одгова-

раат на условите од член 208 став 1 на овој правил-
ник, со тоа што не мораат да бидат класирани по 
големина и што во единица на пакување може да 
има до 5% пукнати и механички оштетени плодови. 

Член 210 
Краставиците се пакуваат во големи отворени 

плитки летварки (JUS D.F1 022), во длабоки летвар-
ки за зеленчук (JUS D.F1.028), во плитки летварки 
за зеленчук (JUS D.F1 029), во летварки јаболчарки 
(JUS D F1 037), во длабоки отворени летварки 
(JUS D.F1 041), во големи летварки (JUS D.F1.042), во 
двојни плитки летварки (JUS D.F 1.044) и во картон-
ски кутии. 

Во прометот на мало краставиците можат да се 
пакуваат и во картонска, текстилна и слична ко-
мерцијална амбалажа (на пример обложување со 
фолија од пластична маса). 

7. Тиквички (Cucurbita реро L.) 

Член 211 
Заради пуштање во промет тиквичките се м а -

сираат во две класи — I и II. 

Член 212 
Тиквичките од I класа мораат да бидат млади, 

правилно развиени, со мазна нежна кора и уедна-
чени по обликот, големината и бојата. 

Според должината на плодот тиквичките се пуш-
таат во промет како тиквички до 20 cm должина и 
тиквички над 20 cm должина. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
плодови со помали механички оштетувања што не 
ја намалуваат употребната вредност на плодовите. 

Член 213 
Тиквичките од II класа мораат да им одго-

вараат на условите од член 212 став I на овој пра-
вилник, со тоа што не мораат да бидат уедначени по 
обликот, големината и бојата и што во единица на 
пакување може да има до 10% плодови со помали 
механички оштетувања. 

Член 214 
Тиквичките се пакуваат во големи отворени 

плитки летварки (JUS П F1 022) во летварки-јабпл-
чарки (JUS D F1 026) во плитки летварки за зелен-
чук (JUS D.F1.029), како и во картонски кутии. 

8, Тикви-печенки и тикви (Cucurbita ѕр.) 

Член 215 
Заради пуштање во промет, тиквите-печенки и 

тиквите се масираат во две класи — I и II. 

Член 216 
Тиквите-печенки и тиквите од I класа мораат да 

бидат од иста сорта, правилно развиени, уедначени 
по формата, големината и бо1ата, собрани со рачка, 
а масата на секој одделен плод мора да изнесува 
најмалку 1 kg. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
плодови без рачки и до 5% плодови со помали ош-
тетувања што значително не ја намалуваат употреб-
ната вредност на производот. 

Член 217 
Тиквите-печенки и тиквите од II класа мораат 

да им одговараат на условите од член 216 став 1 на 
овој правилник, со тоа што во единица на пакување 
може да има до 10% плодови без рачки и до 10% 
механички оштетени плодови. 

9. Млад компир (Solanum tuberosum L.) 

# Член 218 
Младиот компир се произведува и пушта во 

промет заради користење за човечка исхрана, како 
ново производство, најдоцна до 1 август. 

Младиот компир се вади пред полната зрелост и 
веднаш се пушта во промет. Кртолите мораат да 
имаат тенка и нежна покожичка која лесно се сим-
нува под притисок на прстот. 

Член 219 
За да може да се пушти во промет, младиот ком-

пир мора, при дозволените отстапувања пропишани 
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за секоја класа, да ги исполнува следните минимал-
ни услови на квалитетот и на хигиенската исправ-
ност: 

1) да се со нормално развиени кртоли од иста 
сорта, чист, здрав, цел и тврд; 

2) да е без компиров рак (Synchitrium endobioti-
cum), без прстенест бактериски гнилеж (Согупе-
baclcjriurn sependonicum), без слузест гнилеж 
(Pseudomonas solanacearum, Colletotrichum la^enari-
um Pbytophtora infestans Phisoctonia solani, i Phyt-
horimea operculella); 

3) да е без туѓа миризба и вкус; 
4) да е без ненормална надворешна влажност и 

да не е збрчкан; 
5) кртолите да не се нападнати од компирова 

мур па; 
6) да е без поголеми деформации, 'рѓести дамки, 

внатрешни шуплини и без стакленог на кртолите; 
7) да нема поголеми недостатоци, и тоа: зелена 

колорација на површината (ако преминува 10% од 
површината на кртолата, а со лупење на покожич-
ката не може да се отстрани), површинска краста-
вост (ако преминува 25"'о од површината на к р и -
лата) и потешки недостатоци (ако преминуваат 10% 
од масата на кртолата). 

Член 220 # 

Младиот компир се калибрира со мерење на 
пречникот на кртолата со квадратниот отвор од 
соодветна должина на страницата. Во зависност од 
формата на кртолата пречникот на младиот компир 
мора да биде на.јмалку: 

1) зб сите сорти од 20 април — — — 28 mm 

2) за другите сорти од 20 мај, и тоа: 
а) за долгнавестите и полудолгнавести-

те сорти — — — — — — — — — 30 mm 
б) за тркалезните и овалните сорти — 35 mm 
Дол гил вести и полудолгнавести сорти се оние 

сорти кај кои просечната должина на кртолата ба-
рем двојно е поголема од просечната широчина. 

Во единица на пакување најголемата разлика во 
пречникот помеѓу најголемата и натмалата кртола 
може да биде за екстра класа 20 mm, а за I класа 
30 mm. 

Член 221 
Заради пуштање во промет, младиот компир се 

класира во три класи — екстра, I и И. 

Член 222 
Младиот компир од екстра класа мора да биде 

од иста сорта, нормално развиен и уедначен по фор-
мата, големината и квалитетот. Мора да има нежна 
покожичка со јадри кртоли без никакви недоста-
тоци. 

Во единица на пакување, младиот компир од 
екстра класа може да со дижи до 1% туѓи примеси 
(земја, никулци) и најмногу до 4% од вкупната маса 
на кртолите со недостатоци предвидени РО одредби-
те на член 21.9 точ 5, 6 и 7 на овој правилник, со 
тоа што најмногу 1% од кртолиге да има зелена ко-
ло ра ци ја на површината над 10%. Може да има нај-
многу 1% кртоли нападнати од компирова мувла. 

Во единица на пакување се дозволуваат до 3% 
од масата кртоли со пречник од 5 mm поголем или 
помал од пропишаниот. 

Член 223 
Младиот компир од I класа мора да биде од до-

fiap квалитет и здрав, а во поглед на големината и 
својствата на кртолите треба да ги исполнува усло-

вите пропишани за младиот компир од екстра класа, 
со тоа што се толерира до 1% на туѓи примеси (зем-
ја, никулци). Во единица на пакување може да има 
до 6% од вкупната маса кртоли со недостатоци што 
се предвидени во член 219 точ. 5, 6 и 7 на овој пра-
вилник (со тоа што може да има најмногу 1% крто-
ли со зелена колора ција на површината над 10% и 
1% кртоли нападнати' од компирова мувла). 

Во единица на пакување може да има најмногу 
4% плодови со пречник од 5 mm поголем или помал 
од пропишаниот. 

Се толерираат и до 2% кртоли од друга сорта во 
единица на пакување. 

Член 224 
Младиот компир од И класа мора да биде здрав 

и погоден за човечка исхрана, со тоа што не мора 
да биде изедначен според сортата. Се дозволува до 
10% од масата на кртолите да не ги исполнуваат ус-
ловите пропишани во член 219 точ. 5, 6 и 7 на овој 
правилник (со тоа што може да има најмногу 1% 
кртоли со зелена колорација на површината над 
10%, односно 1% од масата на кртолите нападнати 
од компирова мувла и до 2% повеќе оштетени и 
на гниени кртоли). 

Во единицата на пакување може да има најмно-
гу 2% туѓи примеси (земЈа, никулци) и до 4% од ма-
сата на кртолите со пречник од 5 mm поголем или 
помал од пропишаниот. 

Член 225 
Младиот компир се пакува во отворени плитки 

летварки (JUS D.F1 022) во летварски јаболчарски 
(JUS D.F1.026 и JUS D.F1.037), во вреќи од јута 
(JUS F GW.020) и во вреќи од синтетички влакна. 
Материјалот за амбалажа мора да биде нов и чист. 

Во прометот на мало младиот компир се пакува 
во помали ќесиња од различен материјал (на пр. од 
текстилни или од пластични влакна). Оваа амбала-
жа може да содржи 1,2 и 5kg млад компир. Рани-
от компир од екстра класа мора да се пакува во 
затворена амбалажа. 

Во декларацијата треба да се означи класата и 
формата на младиот компир како: тркалезен, овален, 
тркалезен до долгиавест, потоа називот на сортата 
(екстра класа и за I класа), масата во еден kg и 
фирмата, односно називот и адресата на производи-
телот што го пушта во промет компирот. 

10. Компир (Solatium tuberosum L.) 

Член 226 
Компирот се вади во полна физиолошка зрелост, 

а е наменет за човечка исхрана. 
За да може да се пушти во промет компирот 

мора, освен дозволените отстапувања пропишани за 
секоја класа, да ги исполнува условите на квалите-
тот пропишани во член 219 точ. 1 до 7 на овој пра-
вилник. 

- Компирот се калибрира со мерење на пречникот 
на кртолата со квадратниот отвор од соодветна дол-
жина на страницата, Зависно од обликот на крто-
лата пречникот на компирот мора да биде најмалку: 

1) за долгнавести и полудолгнавести 
сорти — — — — — — — — 30 mm 

2) за тркалезни и овални сорти — — 35 mm 
^ Долгиавести и полудолгнавести сорти се оние 

сорти кај кои просечната должина на кртолата е 
барем двапти поголема од просечната широчина. 

Во единица на пакување разликата во пречни-
кот помеѓу најголемата и најмалата кртола може да 
биде 20 mm за екстра класа, и 30 mm за I класа. 
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. Компирот што се пушта во промет по 1 септем-
ври мора да има тврда цокожичка. 

Член 227 

Заради пуштање во промет, компирот според 
квалитетот се класира во три класи — екстра, I и II. 

Член 228 
Компирот од екстра класа мора да биде физио-

лошки зрел, од иста сорта, нормално развиен и уед-
начен по формата, големината и бојата. Крто л ите 
мораат да бидат со специфичен вкус, без никулци и 
без збрчкана или оштетена покожичка. 

Во единица на пакување е дозволено најмногу 
1°/о на туѓи примеси (земја, никулци) и најмногу 6% 
од вкупната маса на кртолите со недостаток! пред-
видени во член 219 точ. 2 до 7 на овој правилник (со 
тоа што може да има најмногу 1% кртоли со зелена 
колорација на површината над 10% и 1% кртоли 
нападнати од компирова мувла, збрчкани или наг-
нани) . 

Во единица на пакување се дозволуваат до 3% 
од масата на кртоли со пречник од 5 mm поголем 
или помал од пропишаниот. 

Член 229 
Компирот од I класа мора да биде физиолошки 

зрел и здрав, а во поглед на големината и својствата 
како и компирот од екстра класа, со тоа што се то-
лерира до 1% туѓи примеси (земја, никулци) и до 
8% од касата на кртоли со недостатоци предвидени 
во член 219 точ. 2 до 7 на овој правилник (со тоа 
што може да има најмногу 1% кртоли со зелена ко-
лорација на површината над 10% и 1% кртоли на-
паднати од компирова мувла, односно збрчкани или 
нагниени). 

Во единица на пакување се толерираат до 2% од 
масата на кртоли од друга сорта од онаа што е наз-
начена на пакува њето, како и до 4% на кртоли со 
пречник кој е за 5 mm помал или поголем од про-
пишаниот. 

Член 230 
Компирот од II класа мора да биде здрав и по-

годен за човечка исхрана, односно мора да им одго-
вара на минималните услови пропишани во член 219 
на овој правилник. Се дозволуваат до 2% туѓи при-
меси (земја, никулци) и до 10% од масата на кртоли 
со недостатоци предвидени во член 219 точ. 2 до 7 
на овој правилник (со тоа што може да има најмно-
гу 1% кртоли со зелена колорација на површината 
над 10%, до 5% од масата на кртоли со пукнатини, 
посекотину нагмечувања. како и до 2% нагниени 
кртоли, ондосно кртоли нападнати од компирова 
мувла). 

Во единица на пакување се допуштаат најмногу 
4% од масата на кртоли што се со 5 mm поголем 
или помал пречник од пропишаниот. 

Член 231 
Компирот чии кптоли зависно од формата, имаат 

пречник помал од 30 mm односно 35 mm (член 226 
став 3), може да се пушта во промет само со озна-
ката: „ситен компир". 

Во единица на пакување на ситниот компир не 
смее да има повеќе од 4% земја и туѓи примеси, ни-
ту вк-упно повеќе од 10% кртоли со натепувања, 
напукнатине посекотину и други оштетувања, со 
тоа што не смее да има повеќе од 2% на гниени 
кртоли. 

Член 232 
Компирот се пакува во амбалажата од член 225 

на овој правилник, а може да се испорачува и -во 
растурена состојба (ринфуза), со тоа што превозно-

то средство да се прегради или подот и ѕидовите на 
превозното средство да се обложат со погоден ма-
теријал. 

Декларацијата за компирот од екстра класа и од 
I класа, покрај другото, мора да содржи и податок 
за сортата и калибарот. 

11. Зелка (Brassica oleracea var. capiiata L.) 

Член 233 
Според времето на бербата зелката може да 

биде рана (летна), доцна (есенска) и зимска. 
Заради пуштање во промет зел ката според ква-

литетот се класира во две класи — I и II. 

Член 234 
Во I класа се распоредува зелката чии главици 

се добро развиени, цели, цврсти, збиени, уедначени 
по формата, големината и бојата, без одвоени листо-
ви и со корен (кочан) отсечен до основицата на гла-
вицата. 

Раната зелка, според масата на главицата, се 
пушта во промет како рана зелка до 1 kg, рана зел-
ка од 1 до 2 kg, и рана зелка над 2 kg. 

Доцната зелка, според масата на главицата, се 
пушта во промет како доцна зелка од 1 до 2 kg и 
доцна зелка наф 2 kg. 

Зимската зелка, според масата на главицата се 
пушта во промет како зимска зелка од 0,75 до 1,5 kg 
и зимска зелка над 1,5 kg на масата од една главица. 

Зелката од I класа мора да има три обвивни 
заштитни листови. 

Член 235 
Зелката од И класа мора да има главици што им 

одговараат на условите од член 234 на овој правил-
ник, со тоа што во единица на пакување може да 
има до 10% главици со на пукнатини и со механички 
повреди. 

Член 236 
Раната зелка се пакува во летварки-јаболчарки 

(JUS D.F1 026 или JUS D F1.037) и во длабоки лет-
варки за зеленчук (JUS D.F1 028), а доцната зелка 
може да се испорачува и во прегради за отворени 
пакувања во растурена состојба (JUS D.F1.035) и во 
вреќи од синтетичко влакно. 

12. Карфиол (Brassica oleracea var. botrylis L.) 

Член 237 
Заради пуштање во промет карфиолот според 

квалитетот се класира во три класи-екстра, I и И. 

Член 238 
Карфиолот од екстра класа мора да има цврсти 

главици, збиени пели од бела боја, уедначени по 
формата и крупноста и заштитени со неопходен број 
на скратени обвибни листови (од 3 до 5), а коренот 
(КОЧРНОТ) мора да биде исечен до основицата на об-
вивниот лист. 

Според големината на главицата, мерено по неј-
зиниот лак, карфиол от од екстра класа се пушта во 
промет како карфиол со лак над 30 cm, карфиол со 
лак од 25 до 30 cm, карфиол со лак од 20 до 25 cm, и 
карфиол со лак од 15 до 20 cm. 

Член 239 
Карфиолот од I класа мора да има главици што 

им одговараат на условите од член 238 на овој пра-
вилник, со тоа што главиците можат да бидат жол-
теникавобела боја и што во единица на пакување 
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може да има главици со лак под 15 cm, но не под 
10 cm, како и до 5% механички оштетени главици. 

Член 240 
Карфиолот од II класа мора да има главици по-

лучврсти, бели, со зеленкавобела или жолтеникаво-
бела боја и со неопходен број скратени заштитни 
обвивни листови (од 3 до 5), коренот (коча нот) мора 
да биде исечен до основицата на обвивниот лист, а 
главиците можат да бидат неуедначени по формата 
и големината, помалку збиени и со прораснати ли-
стови. 

Во единица на пакување може да има до 10% 
главици со механички повреди и со оштетувања од 
штетници. 

Член 241 

Карфиолот се пакува во длабоки летварки за 
зеленчук (JUS DF1.028) во големи летварки без ка-
пак (JUS D.F1.042), во големи летварки со капак 
(JUS D.F1.045), како и во погодни картонски кутии. 

13, Кељ (Brassica oleracea var. sabauda) 

Член 242 
Заради „пуштање во промет кељот (ран и зимски) 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 243 
Кељот од I класа мора да има цврсти главици, 

добро развиени, уедначени по формата и крупчоста 
и без пукнатини, а коренот (кочанот), мора да биде 
исечен до обвипниот лист. Главиците можат да имаат 
најмногу до 2 обвивни листа што не смеат да бидат 
од жолта боја. Зимскиот кељ од приморјето може 
да има и повеќе обвивни листови. 

Според масата на главицата, кељот од I класа 
се пушта во промет како ран кељ — со главица на 
масата од 0,30 до 0,75 kg, од 0,75 до 1,25 kg и над 
1,25 kg, и како доцен кељ — со главина на масата 
од 1 до 1,50 kg, од 1,50 до 2 kg и над 2 kg. 

Член 244 
Кељот од И класа мора да има главици што им 

одговараат на условите од член 243 став 1 на овој 
правилник, со тоа што главиците можат да имаат 
до 3 обвивки листа и тито во единица на пакување 
може да има до 10% главици со механички повреди 
и со оштетувања предизвикани од штетници. 

Според масата на главицата, кељот од II класа 
се пушта во промет како ран кељ — со главица на 
масата од 0,25 ке,, до 1 kg, од 1 до 2 kg и над 2 kg, 
и како доцен кељ — со главица на масата од 0,5 до 
1,5 kg, од 1,5 до 2,5 kg и над 2,5 kg. 

Член 245 
Раниот кељ се пакува во летва рки-ја бо л чарки 

(JUS D F1.026 или JUS D.F1.037), во длабоки летвар-
ки за зеленчук (JUS D F1 028) и во картонски кутии, 
а доцниот кељ во прегради за отворено пакување 
(ринфуза — JUS D.F1.035) и во вреќи ткеени од син-
тетичко влакно. 

14. Кељ папчар (Brassica oleracea var. gemmifera) 

Член 246 
Заради пуштање во промет кељот папчар спо-

ред квалитетот се класира во три класи — екстра, 
I и II. 

Член 247 
Во екстра класа се распоредува кељот папчар 

кој има цврсти, збиени главици со карактеристична 

зелена боја, со пречник од 25 до 30 mm и кои се без 
жолти ливчиња и други недостатоци. 

Член 248 
Во I класа се распоредува кељот папчар со приб-

лижно исти особини како и кељот папчар од екстра 
класа, со тоа што пречникот му е од 18 до 24 mm, а 
не пројавува недостатоци кои позначително би му 
ја намалиле употребната вредност. 

Член 249 
Во II класа се распоредува кељот папчар што и 

одговара на I класа, кој има пречник над 35 mm, а 
не пројавува недостатоци што позначително би му 
ја намалиле употребната вредност. 

Член 250 
Кељот папчар се пакува во ќесиња од синте-

тички и други влакна од по: 0,5 kg, 1 kg, 3 kg и 5 kg. 

15. Келераба (Brassica oleracea var. gongylodes) 

-Член 251 
Заради пуштање во промет келерабата (рана и 

доцна) според квалитетот се распоредува во две 
класи — I и И 

Член 252 
Келерабата од I класа мора да има главици со 

свежо зелено лисје, цврсти, цели и уедначени по 
формата, крупноста и бојата, а месото на главицата 
мора да биде без цврсти целулозни влакна. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
главици со помали механички оштетувања. 

Според големината на главицата раната келера-
ба се пушта во промет со пречник на главицата од 
3 до 5 cm, од 5 до 7 с т , или над 7 с т , а доцната ке-
лераба — со пречник на главицата од 5 до 7 cm и 
над 7 cm. 

Член 253 
Келерабата од II класа мора да има главици што 

им одговараат на условите од член 252 на овој пра-
вилник со тоа што во единица на пакување може 
има до 10% главици со механички оштетувања. 

Член 254 
Келерабата се пакува во плитки летварки 

(JUS D.F1.029), во летвзрки-јаболчарки (JUS D.F1.037) 
и во картонски кутии. 

16. Кинеска зелка (Brassica pekinensis, Rupr.) 

Член 255 
ч 

Според времето на бербата кинеската зелка 
може да биде рана, есенска и зимска. 

Заради пуштање во промет кинеската зелка 
според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 256 
Во I класа се распоредуваат главиците на ки-

неската зелка со карактеристична форма за сортата, 
збиени, уедначени по формата, бојата и големината 
и без одвоени листови. 

Главиците мораат да бидат без оштетувања 
предизвикани од растителни, болести и штетници, 

Член 257 
Кинеската зелка од II класа ги опфаќа гла-

виците кои мораат да им одговараат на условите 
од член 256 на овој правилник, со тоа што во 
единицата на пакување може да има до 10% гла-
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види што се помалку збиени, со неуедначена голе-
мина и со незначителни механички повреди. 

Кинеската зелка од I и II класа се пакува во 
длабоки летварки за зеленчук (JUS D.F1.028), во 
големи летварки со капак и без капак, како и во 
погодни картонски кутии. 

17. Морков - шаргарепа (Daucus eareta L.) 

Член 258 
Заради пуштање во промет морковите според 

квалитетот се класираат во три класи — екстра^ I 
и II. 

Член 259 
Морковот од екстра класа мора да има својства 

карактеристични за сортата и мора да има мазни 
корења со правилен облик кои на должина од 
0,5 cm можат да имаат зелена или пурпурна боја 
и кои не смеат да бидат механички оштетени или 
да имаат други недостатоци. 

Член 260 
Морковот од I класа мора да им одговара на 

условите од член 259 на овој правилник, со тоа 
што корењата не мораат да имаат правилен облик 
и можат да имаат помали пукнатини, и што коре-
њата, со должина до 8 cm на должина до 1 cm 
можат да имаат зелена или пурпурна боја, а коре-
њата со должина над 8 cm на должина до 1,6 cm 
зелена или пурпурна боја. 

Член 261 
Морковот од II класа мора да им одговара на 

условите од член 9 на овој правилник, со тоа што 
корењата, со должина до 15 cm на должина до 1.5 cm 
можат да имаат зелена или пурпурна боја, а коре-
њата со должина над 8 cm на должина до 2,5 cm 
зелена или пурпурна боја. 

Член 262 
Раните сорти на морков и сортите на морков 

со мал корен мораат да имаат пречник на коренот 
од 10 до 40 mm. 

Сортите на морков од главната берба од класата 
екстра и сортите на МОРКОВ СО голем корен од кла-
сата екстра, мораат да имаат пречник на коренот 
од 20 до 40 mm, а морковите од I и II класа — 
пречник на коренот од 20 до 50 mm. 

Член 263 
Декларацијата за морковот од екстра класа 

мора да содржи и ознака на сортата. 

Член 264 
Морковот се пакува во длабоки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.037), во длабоки отворени лет-
варки (JUS D.FI.041) во двојни плитки летварки 
(JUS D F1.044) и во картонски кутии, во пластични 
перфорирана! вреќи до 5 kg и во вреќи од синте-
тички влакна. 

Могжовот може да се испорачува и во растурена 
состојба (ринфуза), со тоа што плодот и ѕидовите 
на ћрево^иото средство мораат да бидат обложени 
со слама или со друг погоден материјал. 

18, Цвекло (Beta vulgaris subsp. rubra L.) 

Член 265 
Заради пуштање во промет цвеклото според 

квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 266 
Цвеклото од I класа мора да има корен уедначен 

по обликот, големината и бојата на месестиот дел 
која е карактеристична за сортата. Месестиот дел 
мора да биде без бели пруги (прстени) без цврсти 
целулозни влакна и без чатали. Лисјето на цвекло-
то мора да биде отсечено 2 cm над коренот. 

Според големината на коренот цвеклото од I 
класа се пушта во промет како цвекло со пречник 
од 5 до 8 cm и како цвекло со пречник од 8 до 
12 cm. 

Во единица на пакување може да има до 50/о 
корења со помали механички оштетувања. 

Член 267 
Цвеклото од Г1 класа мора да им одговара на 

условите од член 266 на овој правилник, со тоа што 
корењата не мораат да бидат уедначени по обпикот, 
големината и бојата и што во единица на пакување 
може да има ВКУПНО ДО 150/о напукнати и меха-
нички оштетени корења. 

Член 268 
Цвеклото се патува во летварки јабопчарки. 

( J U S D .F1 026 и л и J U S D.F1 027) в о к а р т о н с к и КУТИИ 
и во прегради за отворено пакување (ринсћуза — 
j y S D.F1 035), како и во вреќи од синтетички 
влакна. 

19. Труцка (Raphanus satfvus L. var. maior) 

Член 269 
Заради пуштање во промет трошка та по квали-

тетот се класира во две класи — I и II. 

Член 270 
Трупката од I класа мора да има сочен КОР^Н, 

уедначен по обликот, големината и белата и без 
цврсти целулозни влакна и шуплини, Лисјето на 
трупката мора да биде отстрането од главицата на 
коренот. 

Според големината на коренот т р у п а т а од I 
класа се пушта во промет како трупка со пречник 
на коренот од 6 до 8 cm и трупка со пречник на 
коренот од 8 до 10 cm. 

Во единицата на пакување може да има до 5п/о 
корење со помали механички оштетувања. 

Член 271 
Трупката од ТТ класа мора да им одговара на 

условите од член 270 на овој правилник, со тоа што 
коренот не мора да биде уедначен по обликот, голе-
мината и бојата, и што во единица на патување 
може да-има до 20% напукнати и механички оште-
тени корења. 

Член 272 
Трупките се пакуваат во летварки јаболчатжи 

(JUS D.F1.026 или JUS D.FL027), во картонски кутии 
или во прегради за отворено пакување (ринфуза -
JUS D.F1.035), 

20. Трупкички (Raphanus sativus var. radicola L.) 

Член 273 
Заради пуштање во промет трупкички според 

квалитетот се класираат во две класи — I и И. 
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Член 274 
Трупкичките од I класа мораат да имаат свеж, 

сочен корен, со боја карактеристична за сортата, 
без шуплини, непрораснат, без цврсти целулозни 
влакна и со пречник од 1,5 до 2 cm, а лисјето мора 
да биде свежо и со зелена боја. 

Трупкичките што се пуштаат во промет мораат 
да бидат поврзани во врзопчиња од 10, 15 или 20 
парчиња . 

Можат да се пуштаат во промет и трупкички 
без лисја. 

Во единица на пакување може да има до 5°/о 
корење со помали механички оштетувања. 

Член 275 
Трупкичките од И класа мораат да им одгова-

раат на условите од член 274 на овој правилник, 
со тоа што во единица на пакување може да има 
до 5% корења со шуплини и до 10%о корења со 
пукнатини, со помали механички оштетувања и со 
овенати лисја, и пречникот на коренот не може да 
биде помал од 1 cm. 

Член 276 
Трупкичките се пакуваат во летварки јаболчар-

ки (JUS D.F1.026), во длабоки летварки за зеленчук 
(JUS _D.F1.028), во плитки летварки за зеленчук 
(JUS D.F1.029), во длабоки отворени летварки (JUS 
D.F1.041) и во картонски кутии. 

Трупкичките без лисја се пакуваат во погодна 
комерцијална амбалажа до 0,5 cm (како јаготките). 

21. Бросква — подземна келераба (Brassica napus 
var. napobrassica) 

Член 277 
Заради пуштање во промет бросквата според 

квалитетот се класира во две класи — I и И. 

Член 278 
Бросквата од I класа мора да има корен уедна-

чен по големината, едар, сочен, со крто месо, без 
шуплинки и бели пруги и без цврсти целулозни 
влакна. 

Бросквата од I класа се пушта во промет како 
бросква со пречник на коренот од 6 до 8 cm и како 
бросква со пречник на коренот над 8 cm. 

- Во единица на пакување може да има до 5% 
напукнати и механички оштетени корења. 

Член 279 
Бросквата од II класа мора да им одговара на 

условите од член 278 на овој правилник, со тоа што 
корењата не мораат да бидат уедначени по голе-
мина и што во единица на пакување може да има 
до 10% напукнати и механички оштетени корења. 

Член 280 
Бросквата се пакува во летварки јаболчарки 

(JUS D.F1.026 или JUS D.F1.027) или во прегради 
за отворено пакување (ринфуза — JUS D.F1.035). 

22. Блитва (Beta vulgaris subsp. cicla f. hortensis t 
f. macropleura) 

Член 281 
Во производството и во прометот е застапена 

листеста блитва (f. hortensis) ка ј која се користи 
листот и ребреста блитва ка ј која се користи лис-
ната рачка со централниот нерв. 

Заради пуштање во промет листестата и реб-
рестата блитва според квалитетот се класираат во 
две класи — I и И, 

Член 282 
Во I класа се класира листестата блитва која 

е чиста, а по развиеноста, бојата и сочноста на лис-
товите е типична на сортата и за производственото 
подрачје. Листестата блитва од I класа мора да биде 
без никакви недостатоци, а особено без овенатост, 
оштетувања предизвикани од габички и од инсекти 
и без неприродна влажност. 

Ребрестата блитва од I класа мора да биде 
добро развиена, чиста и без никакви недостатоци. 

Во единица на пакување до 10% од масата на 
производот може да отстапува од условите на ква-
литетот пропишани за оваа класа, со тоа што да ги 
исполнува условите на квалитетот пропишани за 
следната пониска класа. 

Член 283 
Во II класа се класираат листестата и ребрес-

тата блитва, кои поради помали недостатоци во 
поглед на развиеноста на листот и на лисната рачка 
не одговараат на I класа, но мораат да бидат чисти 
и да им одговараат на минималните услови на ква-
литетот (член 9). 

Во единица на пакување 10% од производот 
може да отстапува од пропишаните услови на 
квалитетот, под услов да се погодни за исхрана. 

Член 284 
Листестата и ребрестата блитва се пакуваат во 

летварки јаболчарки (JUS D.F1.037), во длабоки лет-
варки за зеленчук (JUS D.F1.028) како и во кар-
тонски кутии. 

23. Спанаќ (Spinacea oleracea L.) 

Член 285 
Заради пуштање во промет спанаќот според 

квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 286 
Спанаќот од I класа мора да има специфична 

зелена боја зависно од сортата и годишното време, 
без примеси на земја и отпадоци, без оштету-
вање од растителни болести и штетници, со скра-
тени рачки, што не можат да бидат подолги од 
10 cm и со цели лисја. 

К а ј спанаќот со розета коренот мора да биде 
отсечен непосредно над надворешната круна на 
лисјата. 

Член 287 
Спанаќот од II класа мора да им одговара на 

условите од член 286 на овој правилник, со тоа што 
во единица пакување може да има до 10% спанаќ 
со послабо пожолтени лисја и со лисја со оштету-
вање од мраз, болести и штетници и со прораслини. 

Член 288 
Во иста единица пакување не можат заедно да 

се пакуваат спанаќот во лист и спанаќот во розета. 

Член 289 
Спанаќот се пакува во длабоки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.028), во летварки јаболчарки 
(JUS D.F1.037) во длабоки отворени летварки (JUS 
D.F1.041), во големи летварки (JUS D,F1.042), во 
двојни плитки летварки (JUS D.F1.044) и во кар-
тонски кутии. 
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24. Главнчеста салата (Lactuca sativa L.) 

Член 290 
Заради пуштање во промет главичеетата салата 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 291 
Главичестата салата од I класа мора да има 

цврсти главици, нежќи, крти, развиени, уедначени 
по облик и боја, со затворени лисја, а^коренот мора 
да и биде отсечен така што да не е подолг од 1 cm. 

Според големината и тежината на главицата гла-
вичестдта салата од I класа се пушта во промет 
како зимска салата со главици на масата тешки 
најмалку 200 g и како пролетна салата со главици 
на масата тешки најмалку 150 g, со тоа што во 
единица на пакување разликата во масата на оддел-
ни главици не смее да изнесува повеќе, од 50 g. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
главици со недостатоци во поглед на бојата и со 
помали оштетувања, 

Член 292 
Главичестата салата од II класа мора да мм 

одговара на условите од член 291 на овој правил-
ник, со тоа што не мора да има соодветна најмала 
маса од 200, односно од 150 g. и што во единица на 
пакување може да има до 15% главици со недо-
статоци во поглед на бојата и со механички оште-
тувања. 

Член 293 
Главичестата салата се пакува во длабоки лет-

варки за зеленчук (JUS D.F1.028), во длабоки отво-
рени летварки (JUS DF1.041), во големи летварки 
(JUS D.F1.042), во двојни плитки летварки (JUS 
D.F1.044) и во картонски кутии. 

25. Ендивија (Cichorium endivia L.) 

Член 294 
Заради пуштање во промет ендившата според 

Квалитетот се класира во ^ве класи — I и И. 

^ Член 295 
Ендивијата од I класа мора да биде цврста, 

Добро развиена, без корен, уедначена по големи-
ната и бојата и распоредена по големината и бојата 
(бледност и етиолираност на лисјата). 

Во единица на 'пакување може да има до 5% 
£ндивии со неудначена боја на срцето (бледност' 
На внатрешните лисја) и до- 5% лисја со помали 
оштетувања од растителни болести и штетници. 

Член 296 
Ендивијата од И класа мора да им одговара на 

Условите од член 295 на овој правилник, со тоа што 
во единица на пакување може да има до 10% 
од ендивии со неуе д качена боја на срцето и до 10% 
лисја со оштетувања од растителни болести и ште-
тници. 

Член 297 
Ендивијата се пакува во длабоки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.028), во плитки летварки за 
зеленчук (JUS D.F1.029), во длабоки отворени лет-
варки (JUS D.F1.044) и во картонски кутии. 

26. Радич (Cichorium fntybus var. foliosum Hegi) 

Член 298 
Радичот се одгледува во главички но може да 

се пушта во промет и како режани лисја. Листовите 
мораат да бидат уедначени по големината и бојата, 
без корен и неовлажени. Лисјата не смеат да бидат 
многу горчливи ниту влакнави и не смеат да имаат 
туѓи примеси. 

Во единица на пакување може да има до 10% 
од производот со механички оштетени лисја. 

Член 299 
Радичот се пакува во летварки јаболчарки 

(JUS D.F 1.026) или (JUS D.F1.037) или во длабоки 
летварки за зеленчук (JUS D.F1.028). 

27. Млад кромид (Allium сера L.) и лук (Allium 
sativum L.) 

Член ЗОО 
Заради пуштање во промет младиот кромид и 

лук според квалитетот се класира во две класи — 
I и II. 

Член 301 
Младиот кромид и лук од I класа мораат да 

имаат неразвиена главица, да бидат јадри, со пот-
сечени жилички, со перца од зелена боја што не 
смеат да бидат оштетени 'од растителни болести и 
штетници и добро исчистени од земја. 

Како млад кромид и лук од I класа е МОЗЈШО 
да се пуштаат во промет рани сорти на кромид 
ОД типот сребреник со веќе формирана луковица, 
со сребрено-беда боја, со потсечени жилички и со 
зелени перца до височина од 10 cm над луковицата. 
Кромидот и лукот не смеат да содржат остатоци од 
земја и не смеат да бидат оштетени од растителни 
болести и штетници. 

Според дебелината на стебленцето и големината 
на луковицата младиот кромид и лук се класираат 
и пуштаат во промет поврзани во .снопчиња од 5, 
10 и 15 или 20 (бракови, со тоа што во секое снопче 
стебленцата, односно луковичките, мораат да бидат 
уедначени според дебелината. 

Член 302 
Младиот кромид и лук од TI класа мораат да 

им одговараат на условите од член 301 на овој пра-
вилник. со тоа што во единица на пакување може 
да има до 10% стебленца со жолти и овенати лисја 
и со механички повреди и оштетувања предизви-
кани од растителни болести и штетници. 

28. Кромид (Allium сера L.) 

Член 303 
Заради пуштање во промет кромидот според 

квалитетот се класира во две класи — I и И. 

Член 304 
Кромидот од I класа мора да има главици зре-

ли, јадри, цели, непроникнати, уедначени по обли-
кот. големината и бојата, со сува и тенка обвивка 
лушпа, со тенок врат, со овенати и скратени жи-
ли^ ки или без жилички и со пречник што мора 
да изнесува најмалку 40 mm. 

Кромидот наменет за подлото чување мора да 
има најмалку две обвивни лушпи. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
главици со механички повреди и оштетувања пре-
дизвикани од растителни болести и штетници. 



Петок, 29 јуни 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ̂  . Број 29 — Страна 92Т 

Член 305 
Кромидот од И класа мора да им одговара на 

условите од член 304 на овој правилник, со тоа што 
главиците не мораат да бидат уедначени по обли-
кот и бојата, што можат да имаат нагнечувања во 
траги, помали оштетувања од растителни болести 
и штетници и помали механички повреди вкупно 
до 10% и што во единица на пакување може да има 
до 10% главици во почетна фаза на проникнување, 
а пречникот на главиците може да биде помал од 
40 mm, но не помал од 30 mm. 

Член 306 
Според големината на главицата кромидот се 

класира и се пушта во промет со главица со преч-
ник од 30 до 40 mm, од 40 до 50 mm, од 50 до 60 mm 
и над b0 mm. 

Член 307-
Младиот кромид, младиот лук и кромидот се 

пакуваат во големи отворени плитки летварки (JUS 
D.F1.022), во леТварки јаболчарки (JUS D.F1.037), во 
длабоки летварки за зеленчук (JUS D.F1.028), во 
картонски кутии и во плитки летварки за зелен-
чук (JUS D.F 1.029), а кромидот и во јутени вреќи 
бр. 3 и 4 (JUS F.G4.020) како и во вреќи од син-
тетички влакна. 

Младиот кромид и младиот лук, како и кроми-
дот можат да се испорачуваат во отворено пакување 
(ринфуза — JUSWD.F1.035). 

29. Лук (Allium sativum L.) 

Член 308 
Заради пуштање во промет лукот според ква-

литетот се класира во две класи — I и И. 

Член 309 
Лукот од I класа, мора да има главици јадри, 

цврсти, зрели, суви, со обвивна лушпа, непроник-
нати, непромрзнати, со кратки жилички или без 
жиличка со исушено стебленце, уедначени по об-
ликот, големината и бо,јата и класирани по голе-
мината. со тоа што пречникот на главицата мора да 
изнесува најмалку 30 mm. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
главици со пречник помал од 25 mm, како и до 5% 
главици со одвоени чесни. 

Член 310 
Лукот од И класа мора да им одговара на усло-

вите од член 309 на овој правилник, со тоа што во 
единица на пакување може да има до 10% главици 
со одвоени чесни и со механички оштетувања и 
што пречникот на главицата може да биде помал 
од 30 mm, но не помал од 20 mm. 

Член ЗИ 
Лукот се пакува во големи отворени плитки ле-

тварки, (JUS DF1.022), во летварки јаболчарки, 
(JUS D.F1.026 и JUS DF1.037), во длабоки летварки 
за зеленчук (JUS D.F1 028), во плитки летварки за 
зеленчук (JUS D.F1.029), во картонски кутии и во 
јутени вреќи бр. 3 или 7 (JUS F.G4.020). 

30. Праз (Allium porrum L.) 

Член 312 
Заради пуштање во промет пра зет според ква-

литетот се класира во две класи — I и И. 

Член 313 
За да може да се пушти во промет празот мора 

да,, ги исполнува следните услови на квалитетот: 
1) да е цел (со исклучок на краиштата на ко-

ренита и на лисјата што можат да се сечат); 
2) да има свеж изглед, без формирано верти-

кално стебло со цвет и семе; 
3) да е уедначен по должината, дебелината и 

бојата; 
4) да е здрав и неоштетен од растителни бо-

лести и штетници, од инсекти, габички и др.; 
5) да е чист, без белузлаво или овенато лисје, 

со тоа што коренот може да содржи само траги на 
земја; 

6) да е без видливи остатоци од хемиски сред-
ства; 

7) да е без ненормална надворешна влага; 
8) да е без туѓа миризба и вкус; 
9) да има погоден степен на зрелост, кој му 

обезбедува манипулирање и транспорт. 

Член 314 
Празот од I класа мора да биде од добар квали-

тет, добро развиен и без недостатоци, освен незна-
чителни недостатоци - по површината, под услов 
значително да не ја намалуваат употребната вред-
ност на производот. Белиот дел од стебленце^ мора 
да изнесува најмалку една третина од вкупната 
должина на празот. 

Празот од I класа може да има пречник на 
стебленцето од 15 до 30 mm и над 30 mm, во за-
висност од сортата. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
стебленца со оштетувања. 

Член 315 
Празот од II класа мора да ги задоволува мини-

малните услови на квалитетот предвидени во член 
314 на овој правилник, при што белиот дел од стеб-
л е н ц е ^ мора да изнесува најмалку една четвртина 
од вкупната должина на празот. 

Во единица на пакување се толерираат до 10% 
стебленца со механички оштетувања и со незна-
чително количество на земја околу коренот. 

Член 316 
Прагот vce пакува во летварки јаболчарки 

(JUS D.F1.026 или JUS D.F1.037). во длабоки лет-
варки за зеленчук, (JUS D.F1.028), во длабоки от-
ворени летварки (JUS D.F1.041), во картонски кутии . 
и во двојни плитки летварки (JUS D.F1.044). 

Празот во малопрадажбата се пакува во раз-
лична амбалажа од помали димензии (комерцијална 
амбалажа), како што се ќесиња и слично. 

31. Целер (Apium graveoiens L.) 

Член 317 
Заради пуштање во промет целерот според ква-

литетот се клас-ира во две класи — т rf тх. 

Член 318 
Целерот од I класа мора да има корен цел, 

цврст, сочен, без шуплини, без цврсти цел улози и 
влакна, без чатали и да биде уедначен по големина-
та и бојата, а листот мора да биде отсечен до ко-
ренот. 

Според дебелината на коренот це леро т се кла-
сира и пушта во промет со пречник од 6 чдо 8 cm 
и со пречник од 8 до 10 cm. 
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Во единица на пакување може да има до 5% 
корења со помали механички оштетувања. 

Член 319 
Целерот од II класа мора да им одговара на 

условите од член 318 на овој правилник, со тоа што 
во единица на пакување може да има до 10% корења 
со механички оштетувања и што коренот не мора 
да биде уедначен по големина и боја. 

Член 320 
Во промет може да се пушта и лист од свеж 

целер, без оштетувања од растителни болести и 
штетници, со темнозелена боја, со добро развиени 
фис ја и со нормално развиени скратени рачки. 

Член 321 
Целерот се пакува во длабоки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.028), во летварки јаболчарки 
(JUS D.F1.037), во длабоки отворени летварки (JUS 
D.F1.041), во картонски кутии и во двојни плитки 
летварки (JUS D.F1.044). 

Целерот од II класа може да се испорачува 
и во растурена состојба (ринфуза), со тоа што ѕи-
довите на превозното средство мораат да бидат 

обложени со слама или со друг погоден материјал. 

32. Магдонос (Petroselinum hortense Hoffm.) 

Член 322 
Заради пуштање во промет магдоносот според 

квалитетот се класираа во две класи — I и II. 

Член 323 
Магдоносот од I класа мора да има сочен ко-

рен, цел уедначен по обликот и големината и без 
чатали. 

Според големината на пречникот магдоносот 
се класира и пушта во промет со пречник на коре-
нот од 10 до 30 mm и со пречник на коренот над 
30 mm. 

Во единица на пакување може да има до 5% ко-
рења со помали механички оштетувања. 

Член 324 
Магдоносот од II класа мора да им одговара 

на условите од член 323 на овој правилник, со тоа 
што коренот не мора да биде уедначен по обликот 
и големината и што во единица на пакување може 
да има до 10% напукнати или механички оштетени 
корења. 

Член 325 
Во промет може да се пушта и лисје на свеж 

магдонос, без оштетување, доколку на изглед има 
свежа темнозелена боја, со добро развиени лисја 
и со нормално развиени скратени рачки. 

Член 326 
Магдоносот се пакува во длабоки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.028), во летваркм јаболчарки 
(JUS D.F1.037), во длабоки отворени летварки (JUS 
D.F1.038), во картонски кутии и во двојни плитки 
летварки (JUS D.F1.044). 

Магдоносот од II класа може да се испорачува 
-И во растурена состојба (ринфуза), со тоа што ѕи-
довите на превозното средство мораат да бидат 
обложени со слама или со друг погоден материјал. 

33. Паштрнак (Pastinaca sativa L.) 

Член 327 
Заради пуштање во промет паштрнакот според 

квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 328 
Паштрнакот од I класа мора да има сочен ко-

рен, цел, уедначен по обликот и големината, без 
чатали или пукнатини. 

Според големината на пречникот коренот на 
паштрнакот се класира и пушта во промет со преч-
ник од 20 до 40 mm и со пречник над 40 mm. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
корења со помали механички оштетувања. 

Член 329 
Паштрнакот од II класа мора да им одговара 

на условите од член 328 на овој правилник, со тоа 
што коренот не мора да биде уедначен по обликот 
и големината и што во единица на пакување може 
да има до 10% механички оштетени корења. 

Член 330 
Паштрнакот се пакува во длабоки летварки 

за зеленчук (JUS D.F1.028), во летварки јаболчар-
ки (JUS D.F1.037), во длабоки отворени летварки 
(JUS D.F1.038), во картонски кутии и во двојни 
плитки летварки (JUS D.F1.044). 

Паштрнакот може да се испорачува и во рас-
турена состојба (ринфуза) со тоа што ѕидовите на 
Транспортното средство мораат да бидат обложени 
со слама или со друг погоден материјал. 

34. Рен (Armoiracia lapalhifclia Gilib, sin. Cochlearia 
armoracea L.) 

Член 331 
Заради пуштање во промет ренот според ква-

литетот се класира во две класи — I и II. 

Член 332 
Ренот од I класа мора да има јадар корен, бел, 

неоштетен, мазен, без лисја и без чатали. 
Според масата на коренот, ренот се калибрира 

и пушта во промет како рен со маса на коренот 
од 100 до 200 g, со маса на коренот од 200 до ЗОО g 
и со маса на коренот над ЗОО g. 

Член 333 
Ренот од II класа мора да им одговара на ус-

ловите од член 332 на овој правилник, со тоа што 
корењата можат да бидат некалибрирани и чатале-
с т и што во единица на пакување може да има до 
10% корења со механички оштетувања. 

Член 334 
Ренот се пакува во амбалажа и на начинот 

како што тоа е предвидено со овој правилник за 
паштрнакот (член 330). 

35. Бела шпаргла (Asparagus officinalis L.) 

Член 335 
Заради пуштање во промет белата шпаргла 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 336 
Белата шпаргла од I иласа мора да ,има мла-

да фиданки, крти, мазни, прави, уедначени по дол-
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жицата, дебелината и бојата, со еднобојни врвови, 
без дамки, шуплини, пукнатини, со месо јадро и 
бело и без цврсти целу позни влакна. 

Според должината и пречникот на фида нк ите, 
белата шпаргла од I класа се пушта во промет ка-
ке бела шпаргла со фиданки, со должина над 20 cm 
и со пречник над 1,5 cm и како шпаргла со фидан-
ки со должина од 15 до 20 cm и со пречник над 
1 cm. Фиданките се врзуваат во снопчиња од 0,5 
До 1 kg. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
фиданки со помала должина, ,односно пречник, но 
не со должина помала од 12 cm ниту со пречник 
помал од 1 cm. 

Член 337 
Белата шпаргла од II класа мора да им одго-

вара на условите од член 336 став 2 на овој пра-
вилник, со тоа што фиданките не можат да бидат 
пократки од 10 cm, ниту со пречник помал од 1 cm, 
но можат да бидат извиени и со нееднаква дебелина. 

Член 338 
Белата шпаргла се пакува во летварки јабол-

чарки (JUS D.F1.026 или JUS DF1.037), во длабоки 
летварки за зеленчук (JUS D.F1 028), во плитки 
летварки за зеленчук (JUS D.F1.029) и во длабоки 
отворени летварки (JUS D.F1041). 

36. Боранија (Phaseolus vulgaris L.) 

Член 339 
Заради пуштање во промет боранијата според 

квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 340 
Борани јата од I класа мора да има млади ме-

шунки, месеста крти, сочни, цели, без конци, уед-
. начени по обликот, големината и бојата и со нераз-

виено семе. 
Во единица на пакување може да има до 3% 

мешунки со помали механички оштетувања и со 
развиено семе. 

Член 341 
Борани јата од II класа мора да им одговара 

на условите од член 340 на овој правилник, со тоа 
што во единица на пакување може да има до 5°/о 
мешунки со .развиено, семе, со конци, со рѓести 
дамки и со други оштетувања. 

Член 342 
Боранијата се пакува во плитки летварки за 

зеленчук (JUS D.F1.029), во големи летварки (JUS 
D.F1.042) во двојни плитки летварки (JUS D.F1.044) 
и во картонски кутии. 

Боранијата може да се испорачува и во вреќи 
со тоа што при превозот и при складирањето мо-
раат да се употребуваат сталажи. 

37. Млад грашок (Pisum sativum L.) 

Член 343 
Заради пуштање во промет младиот грашок 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 344 
Младиот грашок од I класа мора да има ме-

шунки, ,сочни, млади, со зелена боја, уедначени по 
обликот, големината и бојата, со млади и доволно 
развиени зрна и мора да има ист степен на зрелост. 

Мешунките на грашокот шеќерец мораат да 
бидат без конци и без кожест дел, а зрната дури 
во зачеток на развиеност. 

Во единица на пакување може да има до 3% 
мешунки со помали механичка оштетувања. 

Член 345 
Младиот грашок од II класа мора да им одго-

вара на условите од член 344 од овој правилник, 
со тоа што во единица на пакување може да има 
до 10°/о мешунки со механички повреди и оштету-
вања предизвикани од растителни болести и штет-
ници и до 5°/о пожолтени мешунки. 

Член 346 
Младиот грашок се пакува во големи затворени 

плитки летварки (JUS DF1.022), во плитки летварки 
за зеленчук (JUS D.F1.029), во големи летварки 
(JUS D.F1.042), во двојни плитки летварки (JUS 
D.F1.044) и во картонски кутии. 

Младиот грашок може да се испорачува во 
вреќи, со тоа што при превозот и складирањето 
мораат да се користат стелажи за сместување на 
вреќите. 

38. Грашок во зрно (Pisum sativum L.) 

Член 347 
Заради пуштање во промет грашокот во зрно 

според квалитетот се класира во две класи — I и II. 

Член 348 
Грашокот во зрно од I класа мора да биде 

здрав, зрел, сув (со најмногу 14°/о вода), уедначен 
по големината и бојата, без туѓи примеси и оште-
тувања предизвикани од растителни болести и 
штетници. 

Во единица на пакување може да има до 1*/о 
зрна на грашок од друга сорта или зрна неуед-
начени по големината и бојата, и вкупно до 2% 
расипани зрна, односно зрна со механички или со 
други оштетувања и недостатоци. 

Член 349 
Грашокот во зрно од II класа мора да им одго-

вара на условите од член 348 на овој правилник, 
со тоа што во единица на пакување може да има 
до 5°/о зрна грашок од друга сорта или зрна не-
уедначени по големината и бојата, како и вкупно 
до 5% расипани зрна, односно зрна со механички 
или со други оштетувања и недостатоци. 

Се толерираат до 2в/о туѓи примеси. 

39. Леќа (Lens esculenta L.) 

Член 350 
Заради пуштање во промет леќата според ква-

литетот се класира во две класи — I и II. 

Член 351 
Леќата од I класа мора да биде од иста берба, 

зрела, здрава, сува (со најмногу 14°/о вода), уедна-
чена по големината и бојата, без туѓи примеси и 
оштетувања од складишни штетници. 

Во единица на пакување може да има до 5°/о 
зрна од друга сорта леќа или зрна на леќа и з е д -
начени по големината како и вкупно до 2% раси-
пани зрна, односно зрна со механички или други 
оштетувања и недостатоци. 
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Се дозволува до 1% туѓи примеси. 

Член 352 
Леќата од II класа мора да им одговара на 

условите од член 351 на овој правилник, со тоа 
што во единица на пакување може да има до 10°/о 
зрна од други сорти или големини на леќа, како и 
вкупно до 5% расипани зрна, односно зрна со ме-
ханички или други оштетувања и недостатоци. 

Се дозволуваат до 3°/о туѓи примеси. 

40. Грав во зрно (Phaseolus vulgaris L.) 

Член 353 
Заради пуштање во промет гравот во зрно спо-

ред квалитетот се класира во три класи — екстра, 
I и II. 

Член 354 
Како грав од екстра класа може да се пушта 

во промет само грав од крупнозрнести сорти (те-
товец, градиштанец и др.). 

. Гравот во зрно од екстра класа мора да биде 
од иста сорта, здрав, сув, (со најмногу' 16% вода), 
уедначен по големината и бојата, без потемнети и 
збрчкани зрна и оштетувања предизвикани од 
складишни штетници. 

Во единица на пакување се дозволува најмногу 
0,25% од масата туѓи примеси, до 0,5% од масата 
зрна со механички оштетувања и до 1% од масата 
со недостатоци во поглед на бојата на зрната. 

Член 355 
Гравот во зрно од I класа мора да им одговара 

на условите од член 354 на овој правилник, со из-
весни отстапувања во поглед на уедначеноста, круп-
носта, бојата и збрчканоста на зрната, што вкупно 
може да изнесува до 5% од масата на производот. 

Се дозволуваат вкупно до 2% расипани зрна, 
зрна со механички или други оштетувања или ма-
ни. и до 0,5% од масата туѓи примеси, како и до 
3% од масата со недостатоци во поглед на бојата 
на зрната. 

Член 356 
Гравот во зрно од II класа мора да им одгова-

ра на условите од член 354 на овој правилник, со 
тоа што во единица на пакување може да има до 
5% од масата зрна од повеќе сорти грав, вкупно до 
5% расипани зрна, зрна со механички и други ош-
тетувања и недостатоци како и до 1% туѓи примеси. 

Во II класа може да се распореди и гравот од 
еитнозрнести сорти со низок квалитет. 

% Член 357 
Гравот во зрно се пакува во вреќи од јута и 

од други влакна (JUS F G4.020). 

41. Печурки (Fungi) 

Член 358 
Под печурки, во смисла на OBLJ правилник, се 

подразбираат са моники а ти шумски печурки и од-
гледувани печурки, што се употребливи за човечка 
исхрана, а се собрани најрано 24 часа пред пу-
штањето во промет, освен печурките гомолики (ту-
би) кои можат да бидат собрани и порано. 

Член 359 
Заради пу гатање во промет печурките според 

квалитетот се класираат во две класи — I и II. 

Член 360 
Печурките од I класа мораат да бидат цели, 

чисти, без делчиња на земја, лисја, гранчиња и 
други примеси, со компактно ткиво, уедначени по 
обликот, големината и бојата и без стожер, освен 
младите печурки рудњачи што можат да бидат со 
стожер. 

Во единица на пакување може да има до 5% 
печурки со механички оштетувања и со оштетува-
ња од болести и Штетници и до 10% печурки со 
растресито ткиво. 

Член 361 
Печурките од II класа мораат да им одгова-

раат на условите од член 360 на овој правилник, 
со тоа што во единица на пакување може да има 
до 10% печурки со механички повреди, оштетувања, 
болести и штетници и до 20% печурки со растре-
сите ткиво. 

Член 362 
Декларацијата за печурките мора да содржи^ 

податоци за фирмата, односно за називот и седиш-
тето на производителот, односно на испорачувачот, 
за видот и квалитетот на печурките; за датумот 
и часот на бербата; како и за рокот на употребата. 

Член 363 
Печурките се пакуваат во плитки отворени лет-

ва рки (JUS D.F1.020) и во комерцијална амбалажа 
како за јаготките (член 61). 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 364 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на производите произведени пред денот на поче-
токот на неговото применување. 

Член 365 
. Со денот на почетокот на применувањето на 

овој правилник престануваат да важат одредбите 
на чл. 1 до 302 од Правилникот за квалитетот на 
овошјето, зеленчукот и печурките и производите 
од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/64, 25/65, 27/68 и 10/71), чии одредби 
се применуваат како одредби на Правилникот за 
квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките 
и производите од овошје, зеленчук и печурки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78). 

Член 366 
Овој правилник ќе се применува по истекот 

на шест месеци од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 367 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3626/2 
20 март 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот, завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. Џ> 
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I 491. . 
Врз основа на чл. 17 и бб став 1 точка 14 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ" бр. 
49/76) и точка 15 од Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1, Во Одлуката за задолжителната резерва на 

банките кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78 и 14/79), 
во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: 
„по стапка од 23%" се заменуваат со зборовите: „по 
стапка од 22°/о". 

2. Прва пресметка на задолжителната резерва 
според оваа одлука, според состојбата на средства^-
та на 30 јуни 1979 година, банките можат да из-
вршат веднаш по влегувањето на оваа одлука во 
сила и да ја пренесат на својата жиро-сметка раз-
ликата на задолжителната резерва утврдена со 

таа пресметка. 
3'. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 26 
25 јуни 1979 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

492. 
Врз основа на член 22 од Законот за отпте-

ствена контрола на цените („Службен лист на-
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА КА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ- МАШИНИ ЗА ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ И ЗА 
СТ А БИЛИ3 А ЦИ.Т А НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗА 
ПРИКЛУЧОЦИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ 

МАШИНИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 3 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за градежни машини за зем-
јени работи и за стабилизација на земјиштето и за 
приклучоци и резервни, делови за тие машини, со 
тоа* што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат, и тоа за: 

1) градежни машини за земјени работи и за 
стабилизација на земјиштето — во просек до 9°/о, 
а според. Ценовникот кој е составен дел на Спо-
годбата; 

2) приклучни уреди — до 9*/о; 
3) резервни делови — до 13,5*/о. 
2, Учесниците ,на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат според цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата* 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2441 од 22 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
„14. октобар" — Крушевац, Индустрија „Радоје 
Дакиќ" — Титоград, Индустрија „Гуро Ѓаковиќ" 
— Славонски Брод, Стројна товарна Трбовље — 
Трбовле, „Победа" — Нови Сад, „Торпедо" — 
Риека, „Прогрес" — Младеновац, „Скип" — Љуб-
љана и „Рико" — Рибница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 82 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

493. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА 

НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СКАЈ 
1. Во Спогодбата, за промена на затечените це-

ни за скај („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79) во 
точка 1 по бројот: „9а/о" се става точка, а текстот 
до крајот се брише. 

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

Претставници на производителите: „Сава" — 
Крањ, „Југовинил" — Сплит и ОХИС — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

494. 
Врз^ основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVA 

ДИСПЕРЗИЈА (ЕМУЛЗИЈА) 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 16 март 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за PVA дисперзија (емулзија)* 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зго-
лемат до 9°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат според цените и 
под условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2536 од 8 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Полисин-
тера" — Копар, „Митол" — Сежана и ОХИС 
— Скопје. 
Претставници- на купувачите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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495. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУЛ-

ФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 23 јануари 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за сулфурна киселина, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 9%, така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) сулфурна киселина 66 Ве (93%) 800 
2) сулфурна киселина 60 Ве (75%) 608 
3) олеум 60° (113,5%) 1.429 
4) олеум 20° (104,5%) 1.161 
5) акумулаторска киселина бб Ве 1.523 
6) акумулаторска киселина 28 до 32% 1.131 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат според цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 668 од 18 јуни 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Зорка" — 
Шабац, „Зорка" — Суботица, РТБ — Бор, 
„Трепча" — Косовска Митровица и „Цинкар-
на" — Целје. 
Претставници на* купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за мет-
рологоките услови за медицинските (хумани и ве-
теринарски) термометри, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 27/79, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ (ХУМАНИ И ВЕТЕ-

РИНАРСКИ) ТЕРМОМЕТРИ 

Во член 24 став 1 наместо: „ћ(-И5,0°С — ti — 
Ч-ЗО,О-С) треба да стои: ,,ti(-fl5°C < ti < +30,0°С) 
и наместо: ,.U(+?5,5°C = ta — + 42,0°С)" треба да стои: 
t,t2( ^5>5°С < ts < + 42,0°С)". 

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени ме-
тали, Белград, 19 јуни 1979 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстуван,ете) на мирољубивата соработка и пр<4* 
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Народна Република 
Бангладеш 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

генерал Ziaur Rahman, претседател на Народ-
на Република Бангладеш. 

Бр. 132 
18 ноември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

484. Уредба за мерките за намалување на по-
трошзгиачката и за штедење на течни и 
гасовити горива за производство на елек-
трична и топлотна енергија — — — 921 

485. Одлука за продажните цени за сурово 
кафе — — — — — _ — — 922 

486. Р е ш Л и е за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Neue Kronen Ze-
itung" — — — — — — — — — 922 

487. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Kurier" — — 923 

488. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени _ — — — _ — — — — 923 

489. Наредба за утврдување на продажните це-
ни за одделни видови на сурово кафе — 924 

490. Правилник за квалитетот на овошјето, зе-
ленчукот и печурките — — — — — 925 

491. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија — — — — 955 

492. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни машини за земјени работи и 
за стабилизација на земјиштето и за при-
клучоци и резервни делови за тие ма-
шини — — — — — — — — — 955 

943. Спогодба за измена на Спогодбата за про-
мена на затечените цени за скај — — — 955 

494. Спогодба за промена на затечените цени 
за PVA дисперзија (емулзија) — — — 955 

495. Спогодба за промена на затечените цени 
за сулфурна киселина — — — — — 956 

Исправка на Правилникот за метролошките 
услови за медицинските (хумани и вете-
ринарски) термометри — — — — — 956 

Одликувања — — — — — — — — — 956 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јавана Ристиќа бр. 1. П о т . ф а х 226. — Директор и главен н одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Белградски издавачко-графички 
завод Белград* Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


