
^СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

302. 
Врз основа на член 28 точка 3, член 29 став 1 точка 1 

став 3 и точка 7 став 2 и на член 30 став 10 од Царинскиот 
закон (^Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 12/82, 
61/82, 7/84,25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА 
ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУ-

ВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 
1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-

чеството и вредноста на предметите на кои при увозот се 
применуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/86) во точка 2 бројот: „900.000" се заменува 
со бројот: „3.200.000". 

2. Во точка 3 бројот: „1.200.000" се заменува со бро-
јот: „4.200.000". 

3. Во точка 4 бројот: „1,500.000" се заменува со бро-
јот: „5.200.000". 

4. Во точка 5 бројот: „1,850.000" се заменува со бро-
јот: „6,500.000". 

5. Во точка 6 бројот: „2.200.000" се заменува со бро-
јот: „7.700.000". 

6. Во точка 7 бројот: „30.000" се заменува со бројот: 
„100.000". 

7. Во точка 9 бројот: „6,000.000" на обете места се за-
менува со бројот: „21.000.000". 

8. Во точка 10 бројот: „30.000" на обете места се заме-
нува со бројот: „100.000". 

9. Во точка 11 бројот: „80.000" на обете места се заме-
нува со бројот: „280.000". 

10. Во точка 12 бројот: „2,500.000" на сите три места 
се заменува со бројот: „8,700.000", а бројот: „4,500.00" на 
обете места - со бројот: „15,800.000". 

11. Во точка 13 бројот: „3.500.000" на сите три места 
се заменува со бројот: „12.300.000", а бројот: „4,500.000" на 
обете места - со бројот: „15,800.000". 

12. Во точка 14 бројот: „4.500.000" на сите три места 
се заменува со бројот: „15,800.000", а бројот: „5,500.000" на 
обете места- со бројот: „19,300.000". 

13. Во точка 15 бројот: „5,500.000" на сите три места 
се заменува со бројот: „19,300.000", а бројот: „6,500.000" на 
обете места - со бројот: „22.800.000". 

14. Во точка 16 бројот: „8,000.000" на сите три места 
се заменува со бројот: „28,000.000", а бројот: „9,500.000" на 
обете места - со бројот: „33,300.000". 

15. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 99 
29 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

303. 
Врз основа на член 15 став 4 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/81 и 59/86), директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИ-
ГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките усло-
ви што мораат да ги исполнуваат работните простории и 
опремата за испитување и жигосување на предмети од ска-
поцени метали што организацијата на здружен труд која 
произведува предмети од скапоцени метали е должна да и 
ги обезбеди на подрачната организациона единица на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошни-
от текст: орган на контролата), ако испитувањето и жиго-
сувањето на тие предмети, по нејзино барање, по исклучок 
од одредбата на член 15 став 1 од Законот за контролата 
на предметите од скапоцени метали, се врши во нејзините 
деловни простории. 

Член 2 
Работната просторија за испитување и жигосување 

на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: 
работна просторија) се состои од три простории, и тоа: 

1) работна просторија со шалтер; 
2) просторија за мерење на мостри при вршење на 

квантитативни хемиски анализи; 
3) просторија за вршење на квантитативни хемиски 

анализи. 

Член 3 

Работната просторија мора: 
1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со 

важечките технички нормативи и доволно пространа за 
сместување на опремата; 

2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на 
хигиенско-техничката заштита. 

Член 4 
Во работната просторија со шалтер мора да се наоѓа 

следната опрема: 
1) за испитување на предмети од скапоцени метали: 
а) работна маса за работа на работниците на органот 

на контролата; 
б) каса за чување на предмети од скапоцени метали; 
в) орман или касета за опремата потребна за испиту-

вање со проба на камен; 
г) вага со класа на точност (ЗЕ); 
д) пробен камен; 
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ѓ) пробни игли; 
е) пробни киселини; 
Ж) ситен материјал што го сочинуваат шишенца со 

пробни киселини, кутии за пробни игли, средства за чисте-
ње на пробниот камен, филтер-хартија, масло за премач-
кување на каменот итн; 

2) за жигосување на предмети од скапоцени метали: 
а) маса од полно дрво заштитена по површината со 

гума или пластика; 
б) машина за жигосување со неопходен придружен 

алат за ракување со машината; 
в) помагала за жигосување; 
г) нараквици за работниците што вршат жигосување 

на предмети од скапоцени метали. 

Член 5 

Во работната просторија за мерење на мостри при 
вршење на квантитативни хемиски анализи мора да се на-
оѓа следната опрема: 

1) вага со класа на точност СЕ); 
2) маса за вага; 
3) уред за климатизација; 
4) термометар. 

Член 6 

Во работната просторија за вршење на квантитатив-
ни хемиски анализи мора да се наоѓа следната опрема: 

1) печка за купелација; 
2) машина за валање на лим; 
3) песочна бања; 
4) ареометар; 
5) лабораториски садови (Кједалови садови, бирети, 

пипети, чаши, мензури и гн.); 
6) ситен потрошен материјал (купели,потребни хеми-

калии, лончиња за жарење); 
7) наковална, чекан, машичка, заштитни нараквици, 

очила и пинцета. 

Член 7 

Во просторијата за вршење на квантитативни хемис-
ки анализи мора да се наоѓа: 

1) влажен јазол регулиран за работа со хемиски сред-
ства; 

2) уред за шмукање на загаден воздух (дигестор); 
3) посебен орман за чување на хемикалии. 

Член 8 

Предмети од скапоцени метали се примаат заради ис-
питување и жигосување, на шалтер. 

Член 9 

Влегување во работната просторија за време на рабо-
та на органот на контролата или е дозволено само на ра-
ботниците што ги вршат работите во врска со жигосува-
њето на предмети од скапоцени метали. 

Член 10 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети што не се неопходни за испитување и жигосување на 
предмети од скапоцени метали, ниту во неа за време на 
нивното испитување и жигосување можат да се вршат кои 
и да било други работи. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките услови за 
испитување и жигосување на предмети од скапоцени мета-
ли („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/82). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1021/1 
4 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

304. 
Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и член 84 

став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та и со сојузниот секретар ^а пазар и општи стопански ра-
боти, директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, ПРО-
ИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, КРЕМ-ПРОИЗ-

ВОДИТЕ И НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат какао-производите, производите слични на чоколада, 
крем-производите и бомбонските производи (во натамош-
ниот текст: производите), како и минималните услови за 
обезбедување и зачувување на тој квалитет. 

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

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

шани услови за квалитетот и услови за обезбедување и за-
чувување на квалитетот, сообразно се применуваат усло-
вите пропишани со овој правилник за група на сродни 
производи од овој правилник. 

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

Производителската спецификација мора да ги 
содржи податоците од декларацијата пропишана во од-
редбата на член 3 од овој правилник. 

Во евиденцијата за донесените производителски спе-
цификации која се води во организацијата на здружен 
труд што ја донела производителската спецификација се 
внесуваат следните податоци: 

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

производот го има; 
3) датум на донесувањето на производителската спе-

цификација; 
4) датум на извршеното испитување на составот на 

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

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

бите од овој правилник; 
7) органолептички својства на производот; 
8) краток опис на технолошката постапка; 
9) вид и количество на употребените суровини и на 

додатните суровини и адитиви, сметано на готов произ-
вод. 
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Член 3 
Ако за одделни производи со овој правилник не е по-

инаку определено, производите што се пуштаат во промет 
во оригинално пакување мораат врз обвивката, садот или 
етикетата да имаат декларација. 

Декларацијата мора да содржи: 
1) назив на производот и негово трговско име, ако 

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

лот; 
3) нето-маса на производот; 
4) податоци за учеството на адитиви во готовиот про-

извод, според редоследот на процентуалната застапеност, 
ако со овој правилник не е пропишано поинаку; 

5) датум на производството односно на пакувањето 
(месец и година, така што годината да е изразена со дво-
цифрен број) и рок на употребата, или текстот „употреб-
ливо до"; 

6) вид и количество на материите од биолошка вред-
ност додадени на производот заради збогатување на него-
виот состав; 

7) други податоци од интерес за потрошувачот. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и 

читлива. 
Буквите со кои се отпечатени називот на производот 

и фирмата односно називот на производителот мораат да 
бидат поголеми од буквите со кои се отпечатени другите 
податоци. 

Член 4 
Ако производот не го пакува производителот, декла-

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

Член 5 
Ако нето-масата на производот што се пушта во про-

мет во оригинално поединечно пакување не е поголема од 
100 g, декларацијата мора да содржи само назив на произ-
водот, фирма односно назив и седиште на производителот 
односно на организацијата што производот го пакувала и 
нето-маса на производот. 

На првото збирно пакување поголемо од 100 g мора 
да се наоѓа датум на производството и рок на употребата 
односно текстот „употребливо до" и другите податоци од 
член 3 на овој правилник. 

Декларацијата од став 1 на овој член мора да содржи 
податок за бојосувањето, ароматизирањето и конзервира-
њето, ако производот е бојосан, ароматЈизиран односно 
конзервиран. 

Член 6 
Производот што не се пушта во промет во оригинал-

но пакување мора да има декларација само кога е тоа оп-
ределено со овој правилник. 

Член 7 
Ако содржината на поедичнечно пакување е деклари-

рана во единици на маса, дозволени се следните отстапу-
вања од номиналната маса за поединечни пакувања: 

I. Леснодозирачки производи: какао-прав, чоколада, шеќ-
ерна табла и крем-производи (за сите производи без дода-
тоци) 

Табела I 

Декларирана 'номинална Граница на допуштената 
маса грешка 

до 12,5 g ± 8% од декларираната но-
минална маса 

над 12,5 g до 50 g ± 1000 mg 
над 50 g до 2 kg ± 2% од декларираната но-

минална маса 
над 2 kg до 5 kg ± 40 g 

II. Тешкодозирачки производи: чоколада со додатоци, по-
лнета чоколада, чоколадни десерти, чоколадно драже, ше-
ќерна табла со додатоци, полнета шеќерна табла, десерти 
со шеќерен прелив, драже со шеќерен прелив, крем-произ-
води со додатоци и бомбонски производи 

Табела II 

Декларирана номинална Граница на допуштената 
маса грешка 

до 50 g ± 9% од декларираната но-
минална маса 

над 50 g до 100 g ± 4 ' 5 Ј & над 100 g до 200 g ± 4,5% од декларираната 
номинална маса 

над 200 g до 300 g ± 9 g 
над 300 g до 500 g ± 3% од декларираната но-

минална маса 
над 500 g до 1 kg ± 15 g 
над 1 kg до 5 kg ± 1,5% од декларираната 

номинална маса 

Средната вредност на стварната грешка за мостра од 10 
(десет) потамина изземени поединечни пакувања мора да 
биде помала или еднаква на 40% од границата на допуш-
тената грешка за дадените номинални маси наведени во 
табелите I и II од овој член. 

Член 8 
Ако со овој правилник не е определено поинаку, не е 

дозволено бојосување, заблажување и ароматизирање на 
производите со вештачки средства, конзервирање на про-
изводите со хемиски средства и зрачење со јонизирачки 
или ултравиолетни зраци, како и додавање на производи-
те други хемиски средства. 

Член 9 
Производите што се пуштаат во промет мораат да 

имаат својствен изглед, вкус и миризба. 

Член 10 
Производите определени со овој правилник мораат 

во производството и во прометот да се транспортираат, 
складираат и чуваат на начин кој обезбедува зачувување 
на нивниот квалитет до моментот на отворањето. 

Член И 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и на ра-

ботните луѓе кои со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните произведуваат и пуштаат во 
промет какао-производи, производи слични на чоколада, 
крем-производи и бомбонски производи. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Какао-производн 

Член 12 
Какао-зрна се семки на плод од какао-стебло (Theob-

roma cacao L.), ферментирани и исушени. Квалитетот на 
какао-зрната мора да ги исполнува условите пропишани 
со југословенскиот стандард JUS Е.В8.022. 

Член 13 
Под какао-производи, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: 
1) какао-крш; 
2) какао-маса; 
3) какао-ситнеж; 
4) какао-погача; 
5) какао-путер; 
6) какао-прав; 
7) чоколада; 
8) други чоколадни производи. 
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Член 14 
Во производството на какао-производи, на производи слични на чоколада и на крем-производи можат да се 

употребуваат следните адитиви: 

За какао-крш, какао-маса и какао-погача: 

Вид на адитивот Максимално дозволено количество во 
грамови 

Производ 

1) Амониум-карбонат 
2) Амониум-хидроксид 
3) Амониум-хидроген-карбонат 
4) Калциум-карбонат 
5) Магнезиум-карбонат 
6) Магнезиум-хидроксид 
7) Калиум-карбонат 
8) Калиум-хидроксид 
9) Калиум-хидроген-карбонат 
10) Натриум-карбонат 
И) Натриум-хидроксид 
12) Натриум-хидроген-карбонат 

50 g/kg поединечно или во комбина-
ција, изразено како безводен К2СО3, 
сметано на безмасна материја 

Какао-крш 
Какао-маса 
Какао-погача 

Какао-крш 
Какао-маса 
Какао-погача 

Киселини (средства за неутрализација) 

1) Фосфорна киселина 
2) Лимонска киселина 

2,5 g/kg изразена како Р2О5 
5g/kg, поединечно или во комбинаци-

Какао-крш 
Какао-маса 

3) L-винска киселина 
ја 

Какао-погача 

Емулгатори 

1. Моноглицериди и диглицериди на 
масни киселини за јадење 
2. Лецитин 

3. Амониеви соли на фосфорна кисе-
лина 

Вкупно емулгатори 

Ароми 

15 g/kg 

10 g/kg во ацетон на нерастворлива 
компонента на лецитин 

7 g/kg 
15 g/kg поединечно или во комбина-
ција 

Какао-маса 

Какао-маса 
Какао-пресувана погача 

Какао-пресувана погача 
Какао-пресувана погача 

1) Природни или природно идентич-
ни ароми, освен ароми кои ја ими-
тираат природната арома на чоко-
лада и млеко 

2) Ванилин 
3) Етил-ванилин 

Во согласност со барањата на произ-
водството 

Во согласност со барањата на произ-
водството 

Какао-маса 

Какао-пресувана погача 

Какао-пресувана погача 
За чоколада и други чоколадни производи: 

Вид на адитивот Максимално дозволено количество во g 

Емулгатори 

1) Моноглицериди и диглицериди на масни киселини за 
јадење 
2) Лецитин 

15 g/kg 
5 g/kg во ацетон на нерастворлива компонента на леци-

Вкупно емулгатори 
Ароми 

15 g/kg, поединечно или во комбинација 

1) Природни или природно идентични ароми, освен аро-
ми кои ја имитираат природната арома на чоколада и 
млеко 

2) Ванилин 
3) Етил-ванилин 

Во согласност со барањата на производството 

За какао-прав и заблажен какао-прав: 

Соли и бази (средства за алкализација) 
1) Амониум-карбонаг 
2) Амониум-хидро! ен-карбонат 
3) Амониум-хидроксид 
4) Калциум-карбонат 
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Вид на адитивот Максимално дозволено количество во g 

5) Магнезиум-карбонат 0,5% (m/m), поединечно или во комбинација, изразено ка-
6) Магнезиум-карбонат ко безводен КгСОз, сметано на безмасна материја 
7) Калиум-карбонат 

ко безводен КгСОз, сметано на безмасна материја 

8) Калиум-хидроген-карбонат 
9) Калиум-хидроксид 
10) Натриум-карбонат 
11) Натриум-хидроген-карбонат 
12) Натриум-хидроксид 

Средства за неутрализација 

1) Фосфорна киселина или 0,25 (m/m) изразена како Р2О5 на какао фракција 
2) Лимонска киселина 0,5% (m/m), поединечно или во комбинација, сметано на 
3) L- винска киселина какао-прав 

Емулгатори 

1) Моноглицериди и диглицериди на масни киселини за 1,5% (m/m), поединечно или во комбинација, сметано на 
јадење готов производ 

2) Лецитин 1% (m/m) во ацетон на нерастворлива компонента на ле-
цитин, сметано на готов производ 

3) Амониеви соли на фосфорна киселина 0,7% (m/m) сметано на готов производ 
4) Сахарозни естри на масни киселини 1% (m/m) сметано на готов производ 
Вкупно емулгатори 1,5% (m/m) поединечно или во комбинација, сметано на 

готов производ. 

Ароми 

1) Природни или природно идентични ароми, освен аро- Во согласност со барањата на производството 
ми кои ја имитираат аромата на чоколада и млеко 

2) Ванилин 
3) Етил-ванилин 

За производи слични на чоколада и за крем-производи: 

Емулгатори 

1) Моноглицериди и диглицериди на масни киселини за 
јадење 15 g/kg 

2) Лецитин * 6 g/kg во ацетон на нерастворлива компонента на 
лецитин 

Вкупно емулгатори 15 g/kg поединечно или во комбинација 

Ароми 

1) Прородни, природно идентични ароми и вештачки Во согласност со барањата на производството 
ароми 

2) Ванилин 
3) Етил-ванилин 

Член 15 
Какао-производите не смеат да содржат минерални 

масла ниту тие масла можат да се употребат при произ-
водството на какао-производи. 

Член 16 
Какао-производите мораат да се чуваат на суво и 

ладно место, не смеат да бидат изложени на влијанието на 
сончевата светлина, на влага, на големи промени на тем-
пературата и не смеат да стојат близу стоки чија миризба 
можат да ја апсорбираат. 

Член 17 
Какао-крш е исчистено и од лушпа ослободено јадро 

на какао-зрно. 
Какао-маса е производ добиен со механичко исипу-

вање на какао- крш, без одземање или додавање на какви и 
да било состојки, освен ако е во прашање алкализиран 
производ. 

Какао-ситнеж е мешаница на фино иситнето какао-
-јадро, какао-лушпа и какао-никулец, што настанува при 
лупење на какао-зрно. 

Какао-погача настанува кога од какао-крш или ка-
као-маса по механички постапки ќе се^одземе дел од мас-
та. 

Експелер какао-погача е какао-погача добиена по ек-
спелер-постапка од какао-зрно со додаток на какао-крш 
и на какао-погача или без нив. 

Член 18 
Какао-крш и какао-маса не смеат да содржат повеќе 

од 10% вкупен пепел, сметано на безмасна сува материја, 
односно повеќе од 14% пепел, ако е во прашање алкализи-
ран производ. 

Какао-крш не смее да содржи повеќе од 0,3% пепел 
нерастворлив во хлороводородна киселина, сметано на 
безмасна сува материја, а какао-лушпи не смеат да 
содржат повеќе од 4% пепел, сметано на какао-крш. 

Член 19 
Какао-путер е маснотија добиена по механички по-

стапки од какао-зрно, какао-крш, какао-маса, какао-пога-
ча или од какао-ситнеж. 

Какао-путер може: 
1) да се филтрира и центрифугира; 
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2) да се отслузи и дезодорира со водена пара со ваку-
ум или на друг вообичаен начин; 

3) да се обработи со натриумова база или со друго во-
обичаено средство за неутрализација; 

4) да се обработи со земја за белење, со активен јаглен 
или со друго вообичаено средство за обезбојосување. 

Какао-путерот може да биде: 
1) пресуван какао-путер што се добива со пресување 

на какао-крш или на какао-маса. Тој натаму може да се 
обработува само на начинот предвиден во одредбите од 
точ. 1 и 2 став 2 на овој член; 

2) експелер какао-путер што се добива од какао-зрно 
или од какао-крш, како-маса и какао-погача во експелер-
-преси. Тој натаму може да се обработува на начинот 
предвиден во одредбите од точ. 1 и 2 став 2 на овој член; 

3) рафиниран какао-путер што се добива на начинот 
предвиден во одредбите од точ. 1 и 2 став 2 на овој член, 
или на двата начина или на начинот предвиден во одред-
бите од точ. 3 и 4 став 2 на овој член* 

Бојата, миризбата и вкусот на одделни видови какао-
-путер мораат да им одговараат на карактеристиките на 
тие видови и не смеат да имаат туѓа миризба и вкус. Од-
делните видови на какао-путер мораат да ги исполнуваат 
следните услови: 

Пресуван ка-Експелер ка- Рафиниран 
као-путер као-путер какао-путер 

Индекс на рефрак- 1,456 до 1,456 до 1,456 до 
ција D 40° С 1,459 1,459 1,459 
точка на топење -
метода според 
Финка (Fincke): 
- матна 30 до 34 ПС 30 до 34 °С 30 до 34 °С 
- бистра 31 до 35 °С 31 до 35 ПС 31 до 35 °С 
Слободни масни 
киселини (пресме-

0,5 до 0,5 до 0,5 до тани како процент 0,5 до 0,5 до 0,5 до 
на олеинска кисе-
лина) 1,75 1,75 1,75 
Број на сапунису-
вања (пресметано 
како mg KOH/g 
маст) 33,8 до 35,6 до 36,7 до 
Јоден број според 
Хануш 39,5 40,6 41,0 
Ненасапунливи ма 
терии во проценти 
(петролетар), на 
повеќе од 0,35 0,40 0,50 

Член 20 
Какао-прав е производ добиен со мелење на какао-

-погача. Какао-прав може да се произведува со алкализи-
рање на какао-маса или на какао-крш со дозволени алка-
лии, со тоа што таквиот какао-прав не смее да содржи 
повеќе од 0,5 алкалии, сметани на безводен калиум-карбо-
нат на безмасна сува материја на какао-прав. 

Член 21 
Какао-правот што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следните услови: 
1) да содржи најмалку 17,5% какао-путер, сметано на 

сува материја; 
2) да не содржи повеќе од 8% вода, сметано на готов 

производ; 
3) да не содржи повеќе од 8% пепел, а солубилизиран 

какао-прав - повеќе од 11% пепел и 0,3% песок, сметано на 
безмасната сува материја; 

4) да не содржи примеси на скроб, желатин и слични 
материи, туѓи минерални материи и бои, туѓи маснотии 
или какви и да било други материи што се ставаат само 
заради зголемување на масата, прикривање на лошиот 
квалитет или постигање на привидно подобар квалитет; 

5) да не е вжегнат, кисел или мувлосан, загаден со ин-
секти или со нивно изметиште и по изгледот, вкусот или 
миризбата да не е толку изменет што да е непогоден за ис-
храна. 

Во промет може да се пушта и какао-прав што 
содржи помалку од 17,5% какао-маст, сметано на сува ма-
терија, но не помалку од 10%, сметано на сува материја на 
какао-прав. 

На декларацијата за таков какао-прав, покрај пода-
тоците од одредбата на член 3 од овој правилник, мора да 
се содржи наоѓа текстот: „Немасен какао-прав". Какао-
-прав што содржи помалку од 10% какао-маст не смее да 
се пушта во промет за непосредна потрошувачка. 

Член 22 
Дозволено е да се пушта во пормет: 
1) заблажен какао-прав односно смеса на какао-прав 

и сахароза, со тоа што таквиот производ може да содржи 
најмногу 60% сахароза, а мора да содржи најмалку 6% ка-
као-путер, сметано на сува материја на готов производ; 

2) смеса на какао-прав, сахароза и млеко во прав, со 
тоа што таквата смеса мора да содржи најмалку 20% ка-
као-прав и најмалку 5% какао-путер, а може да содржи 
најмногу 50% сахароза, сметано на сува материја на готов 
производ. 

Член 23 
Инстант-какао и инстант-какао со млеко се произво-

ди добиени по технолошка постапка на агломерирање на 
немасен какао-прав со една или со повеќе од следните до-
датоци: сахароза, млеко во прав, сурутка во прав, сладен 
екстракт, белковински производи од соја, белковини на 
млеко и арома. 

Инстант-какао што се пушта во промет мора да 
содржи: најмалку 20% немасен какао-прав, сметано на су-
ва материја на готов производ; најмногу 1,5% емулгатор, 
сметано на сува материја на готов производ; најмногу 
75% сахароза, сметано на готов производ и најмногу 4% 
вода, сметано на готов производ. 

Инстант-какао со млеко што се пушта во промет мо-
ра да содржи најмалку 10% безмасна сува материја на мле-
ко, најмалку 13% немасен какао-прав и најмногу 1,5% 
емулгатор, сметано на сува материја на готов производ и 
најмногу 75% сахароза и 4% вода, сметано на готов произ-
вод. 

Член 24 
Какао-прав, смеса на какао-прав со сахароза или со 

сахароза и со млеко во прав, иистант-какао и инстант-ка-
као со млеко можат да се пуштаат во промет само во ори-
гинално пакување. 

Декларацијата за производите од став 1 на овој член, 
покрај податоците од член 3 точка 4 на овој правилник, 
мора да го содржи минималниот процент на какао-делови 
сметан на готов производ, а производите што содржат 
млеко - и минималниот процент на безмасна сува матери-
ја на млеко, сметано на готов производ. 

Декларацијата за производите од став 1 на овој член 
не смее да содржи ознаки што би упатувале на тоа дека 
производот претставува чоколада (на пример: чоколада 
во прав и ел). 

Ако во смесата на какао-прав е употребено обрано 
млеко во прав, таквиот производ мора да се декларира ка-
ко: „Заблажен какао-прав со обрано млеко во прав". 

Член 25 
Чоколада е хомоген производ добиен по специјална 

технолошка постапка, со обработка на шеќер со една или 
со повеќе од следните состојки: какао-крш, какао-маса, 
пресувана какао-погача, какао-прав, немасен како-прав и 
какао-путер, со дозволени додатоци или без нив. 

Посебни видови на чоколада се: чоколада со зголеме-
на содржина на шеќер, млечна чоколада, млечна чоколада 
со висока содржина на млеко, млечна чоколада со павла-
ка, чоколада со обран© млеко, бела млечна чоколада, чоко-
лада во прав, десертна чоколада и чоколаден прелив. 

Член 26 
Шеќери, во смисла на овој правилник, што се корис-

тат за производство на какао-производи се: сахароза, дек-
строза (безводни и монохидрантни), скробен сируп, висо-
кофруктозен сируп, фруктоза и лактоза, освен лактозага 
од сувата материја на млеко. 
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Член 27 
Чоколадата што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следните услови за квалитетот: 
1) да содржи најмалку 18% какао-путер, сметано на 

сувата материја на чоколадата; 
2) да содржи најмалку 14% безмасна сува материја на 

какао-делови, сметано на сувата материја на чоколалата; 
3) да содржи најмалку 35% вкупна сува материја на 

какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата; 
4) да содржи најмногу 65% вкупни шеќери, сметано 

на сувата материја на производот. 

Член 28 
Чоколадата со зголемена содржина на шеќер што се 

пушта во промет мора да ги исполнува следните услови за 
квалитетот: 

1) да содржи најмалку 18% какао-путер, сметано на 
сувата материјал на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 12% безмасна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата; 

3) да содржи најмалку 30% вкупна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата; 

4) да содржи најмногу 70% шеќер, сметано на сувата 
материја на чоколадата. 

Член 29 
Млечна чоколада е хомоген производ добиен со спе-

цијална технолошка обработка на смеса на шеќер со еден 
или со повеќе од следните какао-производи: какао-крш, 
какао-маса, какао-погача, какао-прав, немасен какао-
-прав и какао-путер и со еден или со повеќе од следните 
млечни делови: млеко во прав, обрано млеко во прав, пу-
тер и кондензирано млеко и на дозволени додатоци или 
без нив. 

Млечната чоколада што се пушта во промет мора да 
ги исполнува следните услови за квалитетот: 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чо-
колада; 

2) да содржи најмалку 25% вкупна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чо-
колада; 

3) да содржи најмалку 3,65% млечна маст, сметано на 
сувата материја на млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 10,5% бермасна сува материја 
на млеко, сметано на сувата материја на млечната чокола-
да; 

5) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на млечната чоколада; 

6) да содржи најмногу 55% шеќер, сметано на сувата 
материја на производот. 

Член 30 
Млечната чоколада со висока содржина на млеко 

што се пушта во промет мора да ги исполнува следните 
услови за квалитетот: 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чо-
колада и најмалку 20% вкупна сува материја на какао-де-
лови, сметано на сувата материја на млечната чоколада; 

2) да содржи најмалку 5% млечна маст, сметано на су-
вата материја на млечната чоколада; 

3) да содржи најмалку 15% безмасна сува материја на 
млеко, сметано на сувата материја на млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на млечната чоколада; 

5) да содржи најмногу 55% вкупни шеќери, сметано 
на сувата материја на готов производ. 

Член 31 
Млечната чоколада со павлака што се пушта во про-

лет мора да ги исполнува следните услови за квалитетот, 
и тоа: 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чо-
колада и најмалку 25% вкупна сува материја на какао-де-
лови, сметано на сувата материја на млечната чоколада; 

2) да содржи најмалку 7% млечна маст, сметано на су-
вата материја на млечната чоколада; 

3) да содржи најмалку 3%, а најмногу 14% безмасна 
сува материја на млеко, сметано на сувата материја на 
млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на млечната чоколада; 

5) да содржи најмногу 55% вкупни шеќери, сметано 
на сувата материја на готов производ. 

Член 32 
Чоколадата со обрано млеко што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови за квалитетот: 
1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува материја на 

какао-делови, сметано на сувата материја на млечната чо-
колада и мајмалку 25% вкупна сува материја на какао-де-
лови, сметано на сувата материја на млечната чоколада; 

2) да содржи најмалку 14% безмасна сува материја на 
млеко, сметано на сувата материја на млечната чоколада; 

3) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на млечната чоколада; 

4) да содржи најмногу 55% вкупни шеќери, сметано 
на сувата материја на гртов производ. 

Член 33 
Бела млечна чоколада е хомоген производ добиен со 

специјална технолошка обработка на смеса од шеќер, мле-
ко и какао-путер, со дозволени додатоци или без нив. 

Белата млечна чоколада што се пушта во промет мо-
ра да ги исполнува условите за млечната чоколада од член 
30 на овој правилник, со тоа што не смее да содржи без-
масни суви материи на какао-делови. 

Член 34 
Чоколадата може да се пушта во промет како чокола-

да во прав, со тоа што да ги исполнува условите од член 
28 на овој правилник. 

Млечната чоколада може да се пушта во промет како 
млечна чоколада во прав, со тоа што да ги исполнува ус-
ловите од член 30 на овој правилник. 

Член 35 
Десертната чоколада (чоколада со многу фина струк-

тура) што се пушта во промет мора да ги исполнува след-
ните услови за квалитетот: 

1) да содржи најмалку 30% какао-путер, сметано на 
сувата материја на чоколалата, и најмалку 17% безмасш 
сува материја на какао-делови, сметано на сувата катери 
ја на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 49% вкупна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадата; 

3) да содржи најмногу 51% вкупни шеќери, сметано 
на сувата материја на готов производ. 

Член 36 
Чоколадниот прелив (кувертира, тунк-маса) што се 

пушта во промет мора да ги исполнува следните услови за 
квалитетот, и тоа: 

1) да содржи најмалку 31% какао-путер, сметано на 
сувата материја на чоколадниот прелив, и најмалку 2,5% 
безмасна сува материја на какао-делови, сметано на сува-
та материја на чоколадниот прелив; 

2) да содржи најмалку 35% вкупна сува материја на 
какао-делови, сметано на сувата материја на чоколадниот 
прелив; 

3) да содржи најмногу 65% вкупни шеќери, сметано 
на сувата материја на готов производ. 

Млечниот чоколаден прелив (млечната тунк-маса) 
што се пушта во промет мора да ги исполнува следните 
услови за квалитетот, и тоа: 

1) да ги задоволува сите услови за млечната чоколада 
од член 30 на овој правилник, освен условите за вкупната 
маст; 

2) да содржи најмалку 31% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на млечниот чоколаден прелив. 

Член 37 
На чоколадата можат да и се додаваат кафе, сладен 

екстракт, кикиритки, сусам, афион, костен, јадресто овош-
је, како и нивни прероботки (грилаж, крокант и ел.), произ-
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води од овошје, кокосово брашно, пченичен никулец, пчен-
карни и овесни пувки, експандиран ориз, соино брашно и 
структурна белковина на соја, сурутка во прав и белкови-
ни на млеко. 

Чоколадата со додатоци како што се производи од 
жито, производи од соја и кокосово брашно мора да 
содржи најмалку 4%, а најмногу 12% на тие додатоци, сме-
тано на готов производ. 

Чоколадата со кафе мора да содржи најмалку 2% фи-
но сомелено печено кафе. 

Чоколадата мора да содржи најмалку 12%, а најмнно-
гу 30% следните состојки: сладен екстракт, кикиритки, су-
сам, афион, костен, јадресто овошје, како и нивни прера-
ботки (грилаж, крокант и ел.), производи од овошје, сурут-
ка во прав и белковини на млеко. 

На чоколадата можат да и се додадат во вкупно коли-
чество до 5% додатните суровини наведени во став 4 од 
овој член, без посебно декларирање во називот на произ-
водот. 

На чоколадата може да и се додаде најмногу до 5% 
растителна маст со задолжително декларирање за додат-
ното количество на таа маст. 

Член 38 
Чоколадата со бел слој на ^кристализиран шеќер 

или на какао-маст не се смета како расипана, ако по ква-
литетот и вкусот им одговара на условите пропишани со 
овој правилник за соодветниот вид на чоколада. 

Член 39 
Чоколадата во табли се пушта во промет во парчиња 

на нето-маса од 5 g до 1000 g. 
Секое парче на чоколадна табла мора да биде посеб-

но завиткано во алуминиумска фолија или во друг мате-
ријал предвиден за пакување на прехранбени производи. 

Чоколадаг& во блокови, наменета за натамошна пре-
работка, може да се пушти во промет и во парчиња на ма-
са поголема од еден килограм. 

Член 40 
Под други чоколадни производи, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: полнета чоколада, чоколад-
ни десерти и чоколадно драже. 

Член 41 
Полнета чоколада е производ што се добива така 

што цврсто, полуцврсто или течно полнење од фондан 
или од трајни кондиторски односно од други погодни ма-
си се превлече со чоколаден прелив или на друг начин се 
покрие со чоколаден слој, при што готовиот производ мо-
ра да содржи најмалку 30% чоколадна маса. 

Член 42 
Масата за полнење на чоколада не смее да содржи 

материи што ја намалуваат хранливата вредност на по-
лнетата чоколада односно на чоколадниот десерт (браш-
но, сахарин и ел.). 

Масата за полнење може да се бојосува и ароматизи-
ра со дозволени прехранбени природни и вештачки бои 
односно ароми, со тоа што вкупното количество на бојата 
не смее да биде поголемо од 0,03%, а количеството на аро-
ми не смее да биде поголемо од 3% сметано на масата на 
готов производ. 

На масата за полнење на чоколада и чоколадни де-
серти може да и се додаде ензим инвертаза или сорбитол 
заради одржување на свежината. 

За конзервирање на полнењето може да се употреби 
сорбинска киселина или натриумови, калиумови и калциу-
мови соли на сорбинска киселина до 0,15%, сметано на ко-
личеството на полнењето. 

Член 43 
Полнетата чоколада се пушта во промет во табли на 

нето-маса од 5 g до 1000 g. Секоја табла мора да биде по-
себно завиткана во алумиииумска фолија или во други ма-
теријали дозволени за пакување на прехранбени произво-
ди. 

Член 44 
Чоколадни десерти се производи што се добиваат та-

ка што на кондиторските производи им се додава чоклад-
на маса или што одделни течни, полутечни, цврсти, по-
луцврсти или пенести полнења се превлекуват со чокола-
ден прелив, односно се влеваат во шупливи чоколадни об-
вивки од разни форми. Како додатни суровини за чоколад-
ните десерти можат да се употребат: бадем, орев, лешник, 
кикиритки, кокосово брашно, соино брашно и структурна 
белковина на соја, флипси, кекс или вафлов лист како под-
лога, сушено и кандирано овошје, сусам афион, костен и 
експандирани жита. 

Чоколадните превлечени десерти мораат да содржат 
најмалку 22% чоколадна маса, а чоколадните полнети и 
другите десерти - најмалку 40% од таа маса. 

Делумно превлечените чоколадни десерти мораат да 
содржан најмалку 8% чоколадна маса, сметано на готов 
производ. 

Член 45 
Чоколадниот десерт што поединечно се пакува мора 

да биде завиткан во алуминиумска фолија (нелакирана. 
лакирана, некаширана и каширана) или во други матери-
јали дозволени за пакување на прехранбени производи. 
Чоколадните десерти што не се пакуваат поединечно туку 
се пакуваат во кутии мораат да бидат сложени така што за 
време на транспорт да останат неоштетени. 

Чоколадниот десерт може да се пушта во промет са-
мо во оригинално пакување. 

Чоколадниот десерт може да се пушта во промет на 
мало во ринфузна состојба само во специјализирани про-
давници од типот „бомбоњери". Садовите од кои се разме-
рува чоколадниот десерт мораат да ја имаат декларација-
та од член 3 на овој правилник. 

Член 46 
Чоколадно драже е производ со овална форма и се 

состои од јадро (корпус) и чоколаден плашт. Чоколадниот 
плашт мора да изнесува најмалку 50% од вкупната маса на 
готов производ. 

Јадната можат да бидат произведени од трајни кон-
диторски маси, од јадресто или суво овошје, од кандирано 
овошје и зеленчук, од производи на жито, соја и ел. 

Член 47 
Ако количеството на алкохол во другите чоколадни 

производи од одредбата на член 40 од овој правилник е 
поголемо од 0,5% од масата, сметано на целокупната 
содржина на пакувањето, количеството на алкохол мора 
да биде декларирано. Отстапување од декларираната 
содржина на алкохол се дозволува во границите ± 0,4% од 
масата, сметано на целокупната содржина на пакувањето. 

Член 48 
Во декларацијата за чоколода, освен податоците од 

одредбата на член 3 точка 5 од овој правилник, мора да 
биде назначено минималното количество на какао-делови 
изразено во проценти, а за млечната чоколада - и мини-
малното количество на млечна маст изразено во процен-
ти, сметано на готов производ; за чоколада со податоци -
минималната содржина на какао-делови, а за млечна чоко-
лада со додатоци - и минималната содржина на млечна 
маст во чоколадната односно во млечната чоколадна ма-
са, изразена во проценти. 

Чоколадата со додатоците наведени во одредбата од 
член 37 став 1 на овој правилник мора во декларацијата да 
има назначено кој додаток го содржи (на пример: „чокола-
да со лешник" и ел.). 

Во декларацијата за други чоколадни производи, ос-
вен податоците од член 3 точка 5 на овој правилник, мора 
да биде назначена и минималната содржина на какао-де-
лови, а за производите со млечна чоколадна маса - и ми-
нималната содржина на млечната маст во чоколадната од-
носно млечната чоколадна маса изразена во проценти. 
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И. Производи слични на чоколада 

Член 49 
Производи слични на чоколада, во смисла на овој 

правилник, се: шеќерна табла, шеќерен прелив, шеќерни 
десерти, шеќерно драже, шеќерна табла со додатоци и по-
лнета шеќерна табла. 

Член 50 
Производите слични на чоколада мораат во проме-

тот да ги исплнуваат следните услови за квалитетот: 
1) да содржат најмалку 21% вкупна маст, сметано на 

сувата материја на готов производ; 
2) да содржат најмалку 5% како-прав, сметано на су-

вата материја на готов производ; 
3) да содржат најмногу 60% вкупни шеќери, сметано 

на сувата материја на гот<Јв производ. 

Член 51 
Производите превлеченеи со шеќерен прелив мораат 

да содржат 20% од тој прелив, а производите полнети со 
шеќерен прелив - најмалку 30% од тој прелив, сметано на 
сувата материја на готов производ. 

Член 52 
Шеќерниот прелив мора да ги исполнува следните ус-

лови за квалитетот. 
1) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 

сувата материја на готов производ; 
2) да содржи најмалку 5% какао-прав, сметано на су-

вата материја на готов производ; 
3) да содржи најмногу 55% вкупни шеќери, сметано 

на сувата материја на готов производ. 

Член 53 
Масата за полнење на производите слични на чокола-

да мога да ги исполнува условите од член 42 на овој пра-
вилник. 

Член 54 
Шеќерно драже е производ со овална форма, со сјајна 

површина и се состои од јадро (корпус) и плашт од шеќе-
рен прелив. 

Плаштот од шеќерен прелив мора да изнесува нај-
малку 50% од вкупната маса на готов производ. 

Јадрото мора да ги исполнува условите од член 46 
став 2 на овој правилник. 

Член 55 
На производите слични на чоколада можат да им се 

додаваат: кафе, сладен екстракт, сусам, афион, костен, ки-
киритки, јадресто овошје и нивни преработки (грилаж, 
крокант и ел.), производи од овошје, рогачка, костен, 
овошје и други производи од овошје, кокосово брашно, 
пченичен никулец, пченкарни и овесни пувки, експандиран 
ориз, сурутка во прав, белковини на млеко, соино брашно 
и структурна белковина на соја. 

Производите слични на чоколада со кафе мораат да 
содржат најмалку 2% фино сомелено печено кафе. 

Производите слични на чоколада во кои се додаваат 
производи од жито и производи од соја и кокосово браш-
но мораат да содржат најмалку 4%, а најмногу 12% од тие 
додатоци, сметано на готов производ. 

Производите слични на чоколада мораат да содржат 
најмалку 12%, а најмногу 30% од следните состојки: опа-
лен екстракт, кикиритки, сусам, афион, костен, рогачка, 
јадресто овошје, како и нивни преработки (грилаж, кро-
кант. и ел.), производи од овошје, сурутка во прав и белко-
вини на млеко. 

На производите слични на чоколада можат да им се 
додадат во вкупно количество до 5% додатните суровини 
наведени во одредбата од став 4 на овој член, без посебно 
декларирање во називот на производот. 

Член 56 
Производите слични на чоколада не смеат да 

содржат минерални масла ниту тие масла можат да се 

употребуваат при производството на производите слични 
на чоколада. 

Член 57 
Производите слични на чоколада мораат да се чуваат 

на суво и ладно место, не смеат да бидат изложени на вли-
јанието на сонцето, на влага и на големи промени на тем-
пературата и не смеат да се држат во близината на стоки 
чија миризба можат да ја апсорбираат. 

Член 58 
Шеќери, во смисла на овој правилник, за изработка 

на производи слични на чоколада се: сахароза, декстроза 
(безводна или монохидратна), фруктоза, високофруктозен 
сируп, скробен сируп и лактоза, освен лактоза од сувата 
материја на млеко. 

Член 59 
Производите слични на чоколада со бел слој на ис-

кристализиран шеќер или со издвоен слој на маст не се 
сметаат како расипани, ако по квалитетот и вкусот им од-
говараат на условите пропишани за определен вид на про-
изводи слични на чоколада. 

Член 60 
Производите слични на чоколада се пуштаат во про-

мет во оригинално пакување. 
Во декларацијата за производите слични на чокола-

да, покрај податоците од одредбата на член 3 точка 5 од 
овој правилник, мора да биде наведено минималното ко-
личество на какао-делови, изразено во проценти, сметано 
на готов производ, а во декларацијата за производите из-
работени со шеќерен прелив - содржината на какао-дело-
вите во шеќерниот прелив изразена во проценти. 

На декларацијата за производите слични на чоколада 
мора да се стави текстот (на пример: „шеќерна табла"). 
Големината на буквите на предната страна, за пакување 
над 125 g, мора да биде најмалку 10 mm, а за пакување до 
125 g - најмалку 5 mm. 

На декларацијата за производите изработени со ше-
ќерен прелив мора да се стави текстот: „Со шеќрен пре-
лив". Големината на буквите на предната страна мора да 
биде иста како во одредбата од став 3 на овој член. 

На декларацијата за производите слични на чоколада 
што во составот имаат суровини во количествата пропи-
шани во член 55. ст. 2, 3 и 4 од овој правилник мора да се 
назначи дека содржат определена додатна суровина (на 
пр: „Шеќерна табла со лешник"). 

На обвивката на производите слични на чоколада е 
забрането да се става текстот: „чоколада", „какао", „чоко-
ладен десерт" и ел. 

III. Крем-производи 

Член 61 
Крем-производ е производ добиен по специјална тех-

нолошка постапка - со обработка на смеса од шеќер, мле-
ко или млечни производи, растителни маснотии и други 
додатни суровини пропишани со овој правилник. 

По конзистенцијата, крем-производите можат да би-
дат за мачкање или цврсти, зависно од видот на употребе-
ната маснотија. 

Член 62 
Шеќери во производството на крем-производи, во 

смисла на овој правилник, се: сахароза, декстроза (безвод-
на или монохидратна), скробен сируп, високофруктозен 
сируп, фруктоза и лактоза, освен лактоза од сувата мате-
рија на млеко. 

Член 63 
Според начинот на производството и видот на упот-

ребливите суровини и додатоци, крем-производ се пушта 
во промет како: , 

1) какао-крем-производ; 
2) млечен крем-производ; 
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3) лешник, или бадем, или кикиритки, или рогачка 
или сличен крем-производ; 

4) крем-производ со додатоци. 

Член 64 
Какао-крем-производ што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови за квалитетот, и тоа: 
1) да содржи најмалку 5% безмасен какао-прав, смета-

но на сувата материја на готов производ; 
2) да содржи најмалку.7% безмасна сува материја на 

млеко, сметано на сувата материја на готов производ; 
3) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 

сувата материја на готов производ; 
4) да содржи најмногу 60% вкупни шекери, сметано 

на сувата материја на готов производ. 

Член 65 
Млечниот крем-производ што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови за квалитетот: 
1) да содржи најмалку 15% безмасна сува материја на 

млеко, сметано на сувата материја на готов производ; 
2) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 

сувата материја на готов производ; 
3) да содржи најмногу 60% вкупни шекери, сметано 

на сувата материја на готов производ. 

Член 66 
Лешник, или бадем, или кикиритки, или рогачка, или 

сличен крем-производ што се пуш га во промет мора да ги 
исполнува следните услови за квалитетот: 

1) да содржи најмалку 12% лешник или бадем или ки-
киритки и сл., сметано на сувата материја на готов произ-
вод; 

2) да содржи најмалку 7% безмасна сува материја на 
млеко, сметано на сувата материја на готов производ; 

3) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сметано на 
сувата материја на готов производ; 

•4) да содржи 55% вкупни шекери, сметано на сувата 
материја на готов производ. 

Член 67 
Крем-производите со додатоци што се пуштаат во 

промет мораат да ги исполнуваат условите за какао-крем-
-производ, или за млечен крем-производ или за лешник 
односно бадем рдносно кикиритки односно рогачка и за 
сличен крем-производ. 

Крем-производите со додатоци мораат да ги содржат 
суровните наведени во одредбата од член 69 на овој пра-
вилник. 

Член 68 
Во промет можат да се пуштат мешаници на крем-

-производи. 

Член 69 
На крем-производите можат да им се додаваат кафе, 

лешник, орев, бадем, кикиритки и друго јадресго овошје, 
како и нивни преработки (грилаж, крокант и сл.), нугат-
-маси, суво грозје, кандирано овошје, сушено овошје и зе-
ленчук, костен и други производи од овошје, кокосово 
брашно, пченичен никулец, пченкрарни и овесни пувки, ек-
спандиран ориз, сурутка во прав, белковини на млеко, сла-
ден екстракг, соино брашно и структурна белковина на со-
ја, под услов во готовиот пронзвод да не може да има 
помалку од 5% односно повеке од 12% од наведените дода-
тоци, освен експандирани жита, од кои Не смее да има по-
малку од 4%. 

Крем-производите со кафе мораат да содржат нај-
малку 2% фино сомелено печено кафе. 

На крем-производите можат да им се додадат без по-
себно декларирање, во вкупно количество до 5%, додато-
ците наведени во став 1 на овој член. 

Член 70 
Крем-производ со бел слој на искристализиран ше~ 

кер или со издвоен слој на маст не се смета како неиспра-

вен ако по квалитетот и вкусот им одговара на условите за 
квалитетот за соодветниот вид на крем-производ пропи-
шани со овој правилник. 

Член 71 
Крем-производите не смеат да содржат минерални 

масла ниту тие масла можат да се употребуваат при про-
изводството на крем-производи. 

Член 72 
Крем-производите мораат да се чуваат на суво и лад-

но место, не смеат да бидат изложени на влијанието на 
сонцето, на влага и на големи промени на температурата 
и не смеат да се држат во близината на производи чија ми-
ризба можат да ја апсорбираат. 

Член73 
Крем-производ се пушта во промет само во ориги-

нално пакување. 

Член 74 
Во декларацијата за крем-производите, покрај пода-

таците од член 3 точка 5 на овој правилник, мораат да се 
наведат: 

1) за какао-крем-производите - најмалата содржина 
на какао-деловите изразена во проценти, сметано на го-
тов производ; 

2) за млечен крем-производ - најмалата содржина на 
безмасната сува материја на млеко, изразена во проценти, 
сметано на готов производ; 

3) за крем-производите - најмалата содржина на 
лешник, или бадем, или кикиритки, или рогачка и сл. - из-
разена во проценти, сметано на готов производ. 

Во декларацијата за крем-производите со додатоци, 
покрај податоците од одредбата на став 1 од овој член, 
мора да се наведе најмалото количество на додатоци од 
член 69 став 1 на овој правилник, изразено во проценти, 
сметано на готов производ. 

Декларацијата за мешаници на крем-производи мора 
да ги содржи податоците од одредите на ст. 1 и 2 од овој 
член за секоја компонента на соодветна група на произво-
ди. 

IV. Бомбонски производи 

Член 75 
Бомбонски производи, во смисла на овој правилник, 

се производи добиени со преработка на шекер, скробен си-
руп, инвертен шекер и на други суровини, со додавање на 
средства за постигање на изгледот, вкусот и миризбата 
својствени на одделни видови бомбонски производи. 

Член 76 
На бомбонските производи можат да им се додаваат 

кафе, јадресто овошје и нивни преработки, кандирано 
овошје и друго овошје и производи од овошје, пченкарни 
и овесни пувки, експандиран ориз, сурутка во прав, белко-
вини на млеко, сладен екстракт, мед и производи од соја. 

Бомбонските производи можат да се ароматизираат 
со дозволените прехранбени природни, природно иден-
тични или вештачки ароми или со нивните мешници и да 
се бојосуваат со природни или вештачки бои. Вкупното 
количество на бојата не смее да биде поголемо од 0,03%, 
освен за драже бомбони кај кои вкупното количество на 
бојата не смее да биде поголемо од 0,1%, сметано на маса-
та на готовите производи. Количеството на аромата не 
смее да биде поголемо од 3%, а на сувата материја на ек-
страктот на лековити растенија - од 5%, сметано на маса-
та на готов производ. 

Член 77 
Во производството на бомбонски производи може ка-

ко средство за конзервирање да се употреби 0,15% сорбин-
ска киселина односно соодветно количество на натриумо-
ви, калиумови и калциумови соли на сорбинска киселина. 
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Во производството на бомбонски производи за 
одржување на свежината можат да се употребат сорбитол, 
глицерин и инвертаза. 

На бомбонските производи можат да им се додадат 
емулгатори во вкупно количество до 0,3%. 

За постигање на вкусот во производството на бом-
бонски производи можат да се користат: винска, лимон-
ска, јаболкова, оцетна, аскорбинска и млечна киселина, ка-
ко и нивните соодветни соли. 

Член 78 4 

Шекерите што можат да се користат во производ-
ството на бомбонски производи и на бомбонски маси се: 
сахароза, декстроза (безводна или монохидратна), скробен 
сируп, лактоза и фруктоза. 

Во производството на бомбонски производи, како за-
мена за шекер, можат да се користат сорбитол, манитол и 
ксилитол. 

Член 79 
Како бомбонска маса, во смисла на овој правилник, 

се смета полупроизвод добиен од ше&ер, скробен сируп 
или инвертен шекер, со додаток на средства за постигање 
на изгледот, вкусот и миризбата својствени на одделни ви-
дови бомбонска маса. 

На бомбонската маса можат да и се додаваат природ-
ни или вештачки бои и ароми во количествата пропишани 
со одредбите од член 76 на овој правилник. 

Член 80 
Бомбонските производи што во својот состав 

содржат производи од овошја во количество најмалку 
0,5% сува материја на овошје, освен гумата за џвакање 
што во својот состав содржи најмалку 0,2% сува материја 
од овошја и освен прашестото полнење што во својот сос-
тав содржи 0,5% сува материја од овошје, а евентуално се 
ароматизирани со природни или со природно идентични 
ароми и се обоени со природни или вештачки бои, на ам-
балажата можат да имаат слики или цртежи на употребе-
ните природни додатоци: 

Бомбонските производи што во својот состав 
содржат екстракти на лековити растенија или етерични 
масла, на амбалажата можат да имаат слики или цртежи 
на употребените природни додатоци. 

Член 81 
Не е дозволено да се произведуваат и пуштаат во 

Промет бомбонски производи што содржат: 
1) нитробензол; 
2) синтетичен сапонин; 
3) кумарин; 
4) минерални материи што можат штетно да дејству-

ваат на здравјето; 
5) скроб или брашно и други слични суровини заради 

полнење на производите и зголемување на масата на про-
изводите, освен ако со овој правилник не е определено по-
инаку; 

6) масло од горчливи бадеми. 
Не е дозволено да се пуштаат во промет бомбонски 

производи што поради лоша технолошка постапка или 
непропишано складирање ги изгубиле првобитните свој-
ства. 

Член 82 
Бомбонските производи мораат да се чуваат на суво 

и ладно место и да бидат изложени на влијанието на сон-
цето, на влага и на големи промени на температурата и не 
смеат да се држат во близината на производи чија мириз-
ба можат да ја апсорбираат. 

Член 83 
Бомбонските производи можат да се пуштаат во про-

мет на мало во ринфузна состојба само во специјализира-
ни продавници од тигот „бомбониери", а поединечно за-
пакувани-во ринфузна состојба во други дукани на специ-

јално место. Садовите од кои се размеруваат бомбонските 
производи мораат да ја имаат декларацијата од член 3 на 
овој правилник. 

Член 84 
Според начинот на производството и видот на упот-

ребените полугфоизводи и на другите суровини и адити-
ви, бомбонските производи се пуштаат во промет како: 

1) тврди бомбони; 
2) тврди полнети бомбони; 
3) свилени бомбони; 
4) свилени полнети бомбони; 
5) драже-бомбони; 
6) карамели-производи; 
7) желе-бомбони; 
8) гумени бомбони; 
9) локум; 
10) фондан-бомбони; 
11) ликерни бомбони; 
12) шекерни фигури; 
13) компримати; 
14) пенести бомбони; 
15) лакриц-бомбони; 
16) алва; 
17) марципан-производи; 
18) персипан-производи; 
19) нугат-производи; 
20) грилаж-производи; 
21) гума за џвакање; 
22) полнета гума за џвакање; 
23) драже-гума за џвакање. 

Член 85 
Тврдите бомбони се изработуваат од бомбонска маса 

и од соодветни суровини и адитиви со кои се постигаат из-
глед, вкус и миризба својствени на одделни видови на тие 
бомбони. 

Тврдите бомбони можат да бидат со додатоци и без 
додатоци (обични). 

Тврдите бомбони можат како додатни суровини да 
содржат какао-делови, слад, мед и др., со тоа што мораат 
да содржат најмалку 5% додатни суровини по кои произ-
водот го носи името и кои се означуваат во декларацијата. 

Бомбоните декларирани како млечни бомбони мора-
ат да содржат најмалку 2,5% млечна маст, сметано на су-
вата материја на готов производ. 

Бомбоните со кафе мораат да содржат најмалку 1,5% 
печено мелено кафе односно соодветно количество на ек-
стракт од кафе, сметано на масата на готов производ. 

Бојосаните, ароматизираните и закиселените тврди 
бомбони мораат да содржат најмалку 0,1% киселина, сме-
тано како винска киселина. 

Тврдите бомбони не смеат да содржат повеке од 2,5% 
вода, освен леаните бомбони кои можат да содржат нај-
многу 4% вода. 

Член 86 
Тврдите полнети бомбони (фури) се состојат од внат-

решен дел (полнење) и надворешен дел (плашт). 
Плаштот се изработува од бомбонска маса. 
Полнењата можат да бидат: масни, млечни, шекерно-

-сирупни, овошни, медени, фондан, пенести и прашести. 
Количеството на полнењето мора да изнесува најмалку 
18% од вкупната маса на готовиот производ, освен за бом-
боните со пенесто полнење кај кои количеството на полне-
њето мора да изнесува најмалку 12% и за бомбоните со 
прашесто полнење кај кои количеството на полнењето мо-
ра да изнесува најмалку 8%. 

Член 87 
Свилените бомбони се изработуваат од бомбонска 

маса и од соодветни суровини и адитиви со кои се пости-
гаат вкус, миризба и изглед својствени на одделни видови 
бомбони, со тоа што бомбонската маса мора да биде обра-
ботена така што готовите бомбони да добијат свиленкав 
сјај. Свилените бомбони се произведуваат и се пуштаат во 
промет како свилени тврди бомбони и свилени тврди бом-
бони со додатоци. 
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Член 88 
Свилените полнети бомбони (фури) се состојат од 

внатрешен дел (полнење) и надворешен дел (плашт). 
Составот и количествата на полнењата можат1 да би-

дат исти како за тврдите полнети бомбони. 

Член 89 # 

Драже-бомбоните се состојат од јадро (корпус) пре-
влечено со шекерен плашт. Шекерниот плашт може да 
содржи до 5% скроб и дозволени средства за згуснување. 

Јадрото може да биде изработено од шекерна маса, 
бомбонски производи, бомбонска маса, овошје (бадем, 
лешник, суво грозје), чоколадна маса, маса од производи 
слични на чоколада и др. 

Ако драже-бомбоните содржат јадресто овошје, јад-
рото мора да изнесува најмалку една третина од масата 
на готов производ. 

Член 90 
Карамели-производите се пуштаат во промет како: 
1) карамели; 
2) млечни карамели; 
3) полнети карамели; 
4) млечни полнети карамели; 
5) пластично-еластични карамели. 

Член 91 
Карамелите се меки бомбони изработени од шекер, 

скробен сируп или инвертен шекер, маснотии и други до-
датни суровини вообичаени за одделни видови карамели. 

Млечните карамели се меки бомбони изработени од 
шекер, скробен сируп или инвертен шекер и мораат да 
содржат најмалку 2,5% млечна маста и 6% сува материја 
на млеко, сметано на сувата материја на готов производ. 

Карамели-производите можат да содржат најмногу 
9% вода. 

Полнетите или млечните полнети карамели можат да 
содржат најмногу 50% полнење, сметано на масата на го-
тов проивзод и најмногу 10% вода. 

Пластично-еластичните карамели се меки бомбони 
од посебен вид што се одликуваат со пластично-еластична 
конзистенција. Во таа група на карамели спагаат пластич-
но-еластичните карамели со додатоци и пластично-елас-
тичните карамели без додатоци, пенестите карамели со 
додатоци и пенестите карамели без додатоци. 

Член 92 
Карамелите од точка 1 на член 90 од овој правилник 

можат да бидат со или без додатоци. 
Карамелите со додатоци мораат да содржат најмал-

ку 5% јадресто овошје или кокосово брашно, освен кара-
мелите со кафе, што мораат да содржат најмалку 1,5% пе-
чено мелено кафе односно соодветно количество на ек-
стракт од кафе, и карамелите со какао-делови и со сусам, 
што мораат да содржат најмалку 3% какао-делови однос-
но сусам и карамелите со експандирани жита, што мораат 
да содржат најмалку 4% од тие жита. 

Член 93 
Желе-бомбоните се изработуваат од шекер со дода-

ток на средства за желирање (агар-агар, пектин и сл.) и на 
суровини и адитиви за постигање на изгледот, вкусот и 
миризбата својствени за тој вид производи. 

Желе-бомбоните мораат да содржат најмалку 72% су-
ва материја, од што најмалку 60% шекер, а пенестите 
желе-бомбони-најмалку 70% сува материја, од што најмал-
ку 60% шекер, сметано како вукупен инвертен шекер во го-
тов производ, не сметајки го кристалниот шекер или шек-
ерот во прав што служи за обложување. 

Желе-бомбоните можат да бидат со додатоци и без 
додатоци. Желе-бомбоните со додатоци мораат да 
содржат најмалку 5% додатоци. Додатоците можат да би-
дат кандирано овошје, јадресто овошје и др. 

Член 94 
Гумените бомбони се изработуваат од шекер, со до-

даток на желатин, гуми-арабика, производи од скроб и сл. 
За постигање на изгледот, вкусот и миризбата можат да се 

користат боите, аромите, средствата за конзервирање и 
киселините пропишани во чл. 76 и 77 од овој правилник. 

Во производството на гумени бомбони како средство 
за одржување на свежината може да се користи сорбитол. 

Гумените бобмони мораат да содржат најмалку 78% 
сува материја, сметано на готов производ. 

Количеството на растворливи состојки не смее да би-
де помало од 70%. 

Член 95 
Локум е производ добиен од шекер и од соодветен 

вид на скроб, со додаток на прехранбени ароми и прехран-
бени бои. 

4 На локумот можат да му се додаваат јадра од орев, 
бадем, лешник и кикиртки, суво овошје, кандирано овошје 
и кокосово бршано. 

Локумог што се пушта во промет како локум со јад-
ресто овошје мора да содржи најмалку 3% јадро во готов 
проивзод. 

Наместо сахароза, при производството на локум* 
можат делумно да се употребат скробен сируп и декстро-
за. 

Локумот мора да содржи најмалку 65% шекер смета-
но како вкупен инвертен шекер во готов производ, не сме-
тајки го шекерот во прав што служи за обложување, а во 
масата на локумот не смее да има повеке од 20% вода. 

Член 96 
Локумот се пушта во промет во оригинално пакува-

н>е, во картонски кутии и во кутии од други видови мате-
ријали што однатре мораат да бидат обложени со целу-
лозна фолија (целофан), со пергамент-хартија или со сли-
чен материјал. 

Член 97 
Фондан-бомбоните се изработуваат од сахароза, 

скробен сируп или инвертен шекер, со суровини и адитиви 
за постигање на изгледот и вкусот, а на површината имаат 
кристална структура што се постига со специјална постап-
ка во текот на изработката (фондан-бомбони, глазирани и 
кандирани, фондан-крем-бомбони, глазирани и кандира-
ни). 

Фондан-бомбоните не смеат да содржат повеке од 
14% вода. Количеството на масата за глазирање односно 
за кандирање мора да изнесува најмалку 6%, сметано на 
готов производ. 

Фондан-бомбоните, покрај додатоците од став 1 на 
овој член, можат да содржат и други додатни суровини 
(кафе, какао-делови и др.), во количеството пропишано во 
член 92 став 2 од овој правилник. 

Член 98 
Ликерни бомбони или бомбони со додаток на други 

алкохолни пијачки се полнети бомбонски производи што 
содржат алкохолни пијачки. Ликерните бомбони се полне-
ти бомбонски производи со додаток од најмалку 0,5% ал-
кохол, сметано на масата на производот. 

На оригиналното пакување на бомбоните од одредба-
та на став 1 од овој член мора видно да се означи видот на 
полнењето. 

Член 99 
Шекерните фигури се изработуваат од шекерна маса 

и од соодветни суровини и адитиви со кои се постигаат из-
гледот, миризбата и вкусот својствени на одделни видови 
на тие производи. 

Шекерните фигури можат да бидат полни и шупливи. 

Член 100 
Компримати и пастили се производи добиени со пре-

сување на сахароза или декстроза, со додаток на средства 
за врзување (желатин, скробен сируп, малтодекстрин, тра-
гант, гумиарабика и др.), лизгави средства (стверинска ки-
селина, калциум и магнезиум - стеарат, смеси на моно, ди 
и триглицериди, што можат да се додаваат и поединечно), 
производи од овошје, лимонска, винска, јаболкова, оцетна 
или млечна киселина, арома и боја. 
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При производството на компримати и пастили може 
да се употреби ксилитол, сорбитол и манитол. 

Комприматите и пастилите не можат да содржат по-
веке од 2% лизгави средства и повеке од 9% вода. 

Член 101 
Пенести бомбони се производи добиени од сахароза 

или декстроза и скробен сируп со додаток на средства за 
создавање пена (белковини, желатин и др.), средства за 
врзување на пената, арома и боја. 

Пенестите бомбони можат да бидат со додатоци и без 
додатоци. Ако пенестите бомбони содржат додатни суро-
вини, во поглед на количеството на тие додатоци се при-
менува одредбата од член 92 став 2 на овој правилник. 

Меките пенести бомбони можат да содржат најмногу 
30% вода, а тврдите пенести бомбони - најмногу 10% вода. 

Член 102 
Лакриц-бомбоните можат да бидат полнети лакриц-

-бомбони и обични лакриц-бомбони. 
Полнетите лакриц-бомбони мораат да содржат нај-

малку 25% основна лакриц-маса. 
Лакриц-бомбоните мораат да содржат најмалку 5% 

лакриц, а можат да содржат до 50% скроб и до 18% вода. 

Член 103 
Тан-алва е производ добиен од сахароза, скробен си-

руп и сусамова (тан) маса по соодветна технолошка по-
стапка со која се создаваат иглести честици што на алвата 
и даваат влакнеста структура. 

При производството на тан-алва можат, заради по-
стигање на специјален вкус, миризба и конзистенција, да 
се употребат и лимонска киселина, средство за создавање 
пена (желатин), белка, белковини на соја, корен од расте-
нието сапонарија, чоколада и какао во прав. 

Член 104 
Тан-алвата што се пушта во промет мора да ги ис-

плнува следните услови за квалитетот: 
1) да има крем жолтеникаво сивкава боја, со умерено 

сладок вкус и со умерено масен изглед и да да има мириз-
ба својствена на сусамово масло; 

2) да содржи најмалку 50% вкупни шекери, сметано 
на сувата материја на готов производ, и најмалку 22% су-
самово масло од сусамова маса; 

3) да не содржи повеке од 5% вода; 
4) да нема миризба на збајатеност, мувлосаност и 

вжегнатост; 
5) да нема вкус на загореност; 
6) да не содржи дебели влакна или парчиња на бом-

бонска маса. 

Член 105 
Тан-алвата мора да се чува на суво и ладно место. 

Член 106 
Белата алва е производ добиен со варење на бомбон-

ска маса на која и се додаваат пржени јадра од орев, баде-
ми и сусамово семе, како и ароматски пенливи материи 
чија употреба е дозволена во производството на тан-алва, 
освен екстракт од корен на растението сапонарија. 

Белата алва што се пушта во проемт мора да биде 
тврда и леплива маса со бела боја. 

Член 107 
Црната алва е производ добиен со варење на шекер, 

скробен сируп и сусамова (тан) маса според определена 
технолошка постапка. 

При производството на црна алва, заради постигање 
на специфичниот вкус, се додаваат: какао во прав, караме-
лизиран шекер, јадра од орев, лешник, кикиритки, бадем и 
суво грозје. 

Член 108 
Црната алва што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следните услови за квалитетот: 
1) да има темна боја, со умерено сладок вкус и да има 

миризба својствена на црната алва; 
2) да содржи најмалку 50% шекер, сметано на сувата 

материја на готов производ, и најмалку 20% сусамово мас-
ло од сусамова маса; 

3) да содржи најмалку 5% јадесто овошје; 
4) да не содржи повеке од 5% вода; 
5) да содржи најмалку 1,5% карамелизиран шекер или 

најмалку 5% какао во прав; 
6) да нема миризба на збајатеност и вкус на загоре-

ност. 

Член 109 
Црната алва мора да се чува на суво и ладно место. 

Член 110 
Марципан-производи се производи добиени од сурс-

ва марципан-маса. Слаткиот бадем што се употребу&а зз 
производство на сурова марципан-маса може да содржч 
до 4% горчлив бадем. 

Суровата марципан-маса се изработува од слатки бв 
деми, со додаток на шекер или до 3,5% скробен сируп. 
Содржината на бадемовото масло во суровата марципан-
-маса мора да изнесува најмалку 28%. 

Марципан-производите се изработуваат од најмалку 
50% сурова марципан-маса, шекер во прав и други дозво-
лени додатоци. 

Марципан-производите можат да бидат: марцити^ 
-маса, кандирани марципан-производи, глазирани марци 
пан-произовди, превлечени марципан-производи и полчс 
ти марципан-производи. 

Количеството на полнењето во марципан-производ 
може да изнесува најмногу 30%, а влагата - најмногу 20%, 
сметано на вкупната маса на производот. 

Член 111 
Персипан-производи се производи добиени од сурова 

персипан-маса. 
Суровата персипан-маса се изработува од јадра на 

голушки од кајсии, сливи, горчлив бадем, праски, вишни 
или црешни од кои претежно е отстранет амигдалинот, со 
додаток на шекер или до 3,5% скробен сируп. 

Количеството на заостанатиот амигдалин во трети-
раните јадра на голушки од овошја не смее да изнесува го-
веке од 0,17%, сметано на сувата материја, што одговара 
на 10 т § % за ензиматски ослободена цијановодородна ки-
селина на 100 § производ. Количеството на амигдалин во 
готов персипан-производ не смее да премине 0,09%, однос-
но 5 ензиматски ослободена циЈановодородна кисе-
лина на 100 % производ. 

Персипан-производите можат да бидат кандирани, 
глазирани, превлечени или полнети. 

Количеството на полнењето во персипан-производи-
те може да изнесува најмногу 30%, а влагата - најмногу 
20%, во однос на вкупната маса на готов производот. 

Член 112 
Нугат-производи се производи добиени од нугат-ма-

са. 
Нугат-масата се изработува од лешник со додаток на 

шекер. 
На нугат - масата можат да и се додаваат и какао-

-состојки. Содржината на маслото во производот кој по-
текнува од лешник и од какао-состојки мора да изнесува 
најмалку 30%, а вода не смее да има повеке од 2%, во однос 
на вкупната маса на производот. 

Бадем-нугат-производи се производи добиени од ба 
дем-нугат-маса. Бадем-нугат-масата се изработува од ба-
дем, со додаток на шекер, какао-состојки и лешник. Во по-
глед на содржинаата на маслото и процентот на вода за 
тие производи се применува одредбата од став 3 на овој 
член. 
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Млечни нугат-производи и млечни бадем-нугат-про-
изводи се производи добиени од најмалку 50% нугат-маса 
или бадем-нугат-маса, со додаток на млеко во прав и шеќ-
ер, со најмалку 3,2% млечна маст и 9,3% безмасна сува 
млечна материја на млеко, сметано на сувата материја на 
готов производ. 

Нугат и бадем-нугат-производи со павлака се произ-
води добиени од најмалку 50% нугат-маса и бадем-нугат-
-маса, со додаток на млеко во прав или павлака во прав и 
шеќер, со најмалку 5,5% млечна маст, сметано на сувата 
материја на производот. 

На нугат-производите и на бадем-нугат-производите 
може да им се додаде најмногу 5% растителна маст, смета-
но на готов производ. 

Член 113 
Грилаж (крокант) производи се производи добиени 

од бадем, лешник и друго јадресто овошје и карамелизи-
ран шеќер. Тие производи можат да содржат марципан-
-маса, нугат-маса, овошје и производи од овошје, млеко во 
прав, скробен сируп и растителна маст. 

Грилаж-производите можат да бидат тврди, меки и 
лиени. 

Грилаж-производите мораат да содржат најмалку 
20% јадресто овошје, а можат да содржат најмногу 5% во-
да. 

Член 114 
Гума за џвакање се изработува од шеќер, скробен си-

руп и гуми-база. 
Гуми-базата може да биде природна или синтетска 

(добиена од нештетни синтетски термполастични маси). 

Член 115 
Компонентите што можат да се користат за природ-

ни гуми-бази се природни коагулирани или концентрира-
ни растителни латекси со потекло од следните растенија; 

- Manilkara zapotilla и Manilkara chicle; 
- Pelaquium leiocarpum и Palaqium oblongifolium; 
- Manilkara huberi; 
- Manilkara solimoesensis; 
- Micropholis (Siderohylon); 
- Manilkara Williasii Standley; 
- Duera costulata; 
- Couma шасгосагра и Couma utilis; 
- Brosimum utile или Pulsenia sp. или Lacmellea stan-

dleyi; 
- Monachino (Aposynaceae); 
- Ticus platyphylla; 
- Castilla fallax; 
- Chidoscolus (Satropha) elasticus и Chidoscolus tepiqu-

ensis; 
- Hevea brasiliensis. 

Член 116 
Компонентите што можат да се користат за синтет-

ски гуми-бази се: 
- бутадиенстирен 75/25 рубер; 
- бутадиенстирен 50/50 рубер; 
- изобутиленизопропен кополимер; 
- парафин, цврст; 
- парафин, микрокристален; 
- подиетален; 
- поливинилизобутилен; 
- поливинилацетат. 

Член 117 
Пластификаторите (размекнувачи) што можат да се 

користат за гуми-бази се: 
- глицерол-естар од делумно димеризирана природ-

на смола; 
- глицерол-естар од делумно хидрогенизирана при-

родна смола; 
- восок од оризови трици; 

- стеаринска киселина; 
- стеарати на калиум и натриум. 

Член 118 
Терпенските смоли што можат да се користат за гу-

ми-бази се: 
- природни терпенски смоли; 
- синтетски терпенски смоли. 

Член 119 
За гуми-бази можат да се користат антиоксиданси 

(бутил-хидронкси-анизол и бутил-хидрокси-толуол) и кон-
з е р в а н с (натриум-сулфат и натриум-сулфит). 

Во гуми-бази можат како полнила да се додадат и 
следните адитиви: калциум-карбонат, магнезиум-карбо-
нат, магнезиум-хидроген-мета-силикат (талк) и титан-ди-
оксид. 

Член 120 
На гумата за џвакање можат да и се додаваат сред-

ства за постигање на вкусот, миризбата и изгледот, како и 
антиоксиданси, најмногу до 0,1%. 

На гумата за џвакање може да и се додаде средство за 
одржување на свежината од одредбата на член 78 став 2 од 
овој правилник, како и средство за постигање на сјајот 
(пчелен восок, канделила-восок, карнауба-восок и талк). 

Член 121 
Гумата за џвакање може да содржи најмалку 10% не-

растворливи состојки, најмногу 5% вода и најмалку 60% 
растворливи состојки. 

Член 122 
Полнетата гума за џвакање се состои од плашт и по^ 

лиење. Плаштот се изработува од суровините утврдени во 
член 114 од овој правилник и по карактеристиките мора 
да ги исполнува условите од член 121 на овој правилник. 

Полнењата можат да бидат шеќерни, шеќерно-сируп-
ни овошни и прашести. 

Количеството на полнењето мора да изнесува нај-
малку 5% од вкупната маса на готов производ. 

Член 123 
Драже-гумата за џвакање се состои од јадро на гума-

та за џвакање или на полнетата гума за џвакање превлече-
но со шеќерен плашт. 

Шеќерниот плашт може да соржи до 5% скроб и до-
зволени средства за згуснување. 

Член 124 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за квалитетот на какао-
-производите, на производите слични на чоколада и бом-
бонските произоди и на крем-производите („Службен лист 
на С Ф Р Г , бр. 54/76, 23/77, 13/78, 44/79 и 60/82). 

Член 125 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 

од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-3540/1 
16 декември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандрадизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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305. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/^8), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи и сојузни-
от секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу нормалната домашна цена и увозната цена. 

Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производот зголемен за износот на царината и 
другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Нормални домашни цени во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Тарифен Цена на 
Реден број на Тарифна 
број царинската ознака Наименување на стоките домашниот 

пазар 
тарифа дин/kg 

1 2 3 4 5 

1 01.02 
0102.90 

Живи животни, вид говеда: 
- Друго: 

0102.904 јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 1.617,95 
0102.905 јуниња згоени над 280 до 450 kg 1.570,80 
0102.906 јуниња други 1.539,40 

2 01.03 
0103.9 

Свињи, живи: 
- Друго: 

0103.922 месести за колење 1.386,00 
3 01.04 

0104.10 
Овци и кози, живи: 
- Овци: 

0104.102 за колење 1.386,00 
4 02.01 

0201.10 
Месо говедско, свежо или разладено: 
- Трупови и полутки: 

0201.102 јунешки 2.984,10 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.202 јунешки 5.699,00 

5 02.02 
0202.10 

Месо говедско, замрзнато: 
- Трупови и полутки: 

0202.102 јунешки 2.984,10 
0202.20 - Други парчиња со коски: 
Q202.202 јунешки 5.699,00 

6 02.03 
0203.1 

Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 

0203.11 - - трупови и полутки 2.603,98 
0203.12 - - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 4.685,00 
0203.19 - - друго 2.355,30 
0203.2 - Замрзнато: 
0203.21 - - трупови и полутки 2.603,98 
0203.22 - - бутови, плешки и парчиња од нив со коски 4.685,00 
0203.29 - - друго 2.355,20 

7 02.04 
0204.2 

Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
- Друго месо овчо, свежо или разладено: 

0204.21 - - трупови и полутки 2.600,00 
0204.22 - - други парчиња со коски 4.677,80 
0204.23 - - без коски 

4.677,80 

0204.4 - Друго месо овчо, замрзнато: 
0204.41 - - трупови и полутки 2.600,00 
0204.42 - - други парчиња со коски 4.677,80 
0204.43 - - без коски 

8 02.07 Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05, свежи, 
разладени или замрзнати: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 2.505,00 
0207.2 - Живина, неисечена во парчиња,'замрзната: 2.505,00 
0207.21 — кокошки, домашни 2.505,00 
0207.3 - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигери, 

свежи или разладени: 
0207.39 - - друго 2.129,00 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнати: 
0207.41 - - од кокошки, домашни 2 Л 29,00 

9 10.01 
1001.10 

Пченица и наполица: 
- Тврда пченица: 

1001.102 - - - друга 150,00 
1001.90 - Друго: 
1001.902 Друга пченица 125,00 

10 10.05 Пченка: 
1005.90 - Друга: 

• 
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3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за висината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ'\ бр. 35/86). 

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

06 Бр. 2354/1 
31 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

д-р Милан Шоик, с. р. 

306. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА СО 
НАЈМАЛКУ ТРИ ТРКАЛА ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТ-
НИТЕ УРЕДИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕОВЛАСТЕНА 

УПОТРЕБА НА ВОЗИЛА 
1. Во Наредбата за задолжителна хомологација на 

моторни возила со најмалку три тркала во поглед на за-

штитните уреди за спречување на неовластена употреба 
на возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/85 и 1/87) во 
точка 7 се додава став 2, кој гласи: 

„На моторни возила наменети за превоз на лица кои 
покрај седиштето за возачот имаат повеке од осум седиш-
та чија маса е поголема од 5 тони и на моторни возила за 
превоз на товар чија најголема маса е над 12 тони - одред-
бите од оваа наредба ке се применуваат од 1 ноември 1989 
година." 

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

Бр. 07-93/9 
20 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

1 2 3 4 5 

1005.901 бела 210,00 
1005.902 жолта 210,00 
1005.909 друга 210,00 

11 10.06 
1006.10 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или суров): 

1006.109 друг 260,70 
1006.20 - Ориз лупен (костенлив) 797,40 
1006.30 - Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или гла-

зиран: 
1006.301 полубел и бел 829,10 
1006.309 полиран и глазиран 862,20 
1006.400 - Кршен ориз 597,90 

12 12.01 1201.00 Соја во зрно, вклучувајки и кршена 302,50 
13 12.05 1205.00 Семе од маслодајна репка, вклучувајки и кршено 291,50 
14 12.06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајки и кршено 302,50 
15 12.12 Рокчиња, морски и други алги, шекерна репка, шекерна трска, 

свежи или суви, вклучувајки мелени; голушки и јатки од голуш-
ки од овошје и други растителни производи (вклучувајки корен 
од цикорија, непржен, од видот СЈсћопиш т*уђиб 5а*1Уит), вид 
што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго 
од цикорија, непржен, од видот СЈсћопиш т*уђиб 5а*1Уит), вид 
што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго 
место неспоменати ниту вклучени: 

1212.9 - Друго: 
27,50 1212.91 - - шекерна репка 27,50 

16 15.07 Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, 
но хемиски немодификувани: 

954,24 1507.10 - Сурово масло, вклучувајки дегумирано (без смола) 954,24 
1507.90 - Друго 1.138,18 

17 15.12 Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и ни-
вни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немо-
дификувани: 

1512.1 - Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 
1.126,33 1512.11 сурово масло 1.126,33 

1512.19 друго 1.343,45 
18 15.14 Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафини-

рани или нерафинирани, но хемиски немодификувани: 
1514.10 - Сурово масло: 

954,24 1514.101 од репка 954,24 
1514.90 - Друго: 

1.138,18 1514.901 од репка 1.138,18 
19 17.01 

1701.1 

Шекер од шекерна трска и шекерна репка и хемиски чиста саха-
роза, во цврста состојба: 
- Суров шекер без додатни средства за ароматизација и мате-

рии за бојосување: 
575,10 1701.12 - - шекер од шекерна репка 575,10 

1701.99 - - друго: 
599,06 1701.992 шекер од шекерна репка, рафиниран 599,06 

20 24.01 Тутун суров или непреработен; отпадоци од тутун: 
1.320,00 2401.10 - Тутун, неоджилен 1.320,00 

2401.20 - Тутун, делумно или наполно оджилен 2.368,10 
2401.30 - Отпадоци од тутун 132,00 
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307. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 5 и член 64 став 1 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) 
и член 96 став 2 од Законот за основите на банкарскиот и 
кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/85, 
9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ А В АЛ И НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-
НОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

1. Во Одлуката за рамката за давање авали на банки-
те на хартиите од вредност, за давање гаранции за об-
врските на корисниците на општествени средства и за из-
давање на сопствени хартии од вредност („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/87, 57/87, 69/87 и 9/88) во точка 2 ст. 3 и 
4 се заменуваат со нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок рамката од став 2 на оваа точка може 
да биде и поголема, и тоа за износот на дадените авали на 
банката на мениците што ги издава федерацијата за нами-
рување на своите обврски, со тоа што вкупниот обем на 
дадените авали и гаранции и на издадените сопствени хар-
тии од вредност не може да биде поголем од краткорочни-
от кредитен потенцијал на банката". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 42 
8 април 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите, 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

308. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86) и член 19 од Законот за покритие на 
курсните разлики по странски кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/86,31/87, 49/87 и 3/88), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО 
ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за документацијата за остварување на 

правото на покритие на курсните разлики по Законот за 
покритие на курсните разлики по определени странски 
кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/86 и 37/87), (во 
натамошниот текст: Законот), во точка 3 по седмата али-
неја се додава осма алинеја, која гласи: 

„ - по конвенциските девизни обврски настанати во 
периодот од 31 јули 1982 до 31 декември 1987 година спре-
ма странските железнички управи". 

2. Во точка 4 став 2, во одредбата под 2, по зборот: 
^извршените" се додаваат зборовите: „и втасаните". 

Во став 3 во четвртата алинеја зборот: ^плаќањето" 
се заменува со зборот: царинењето" . 

Став 5 се заменува со пет нови ставови, кои гласат: 
^Втасаните обврски по странски кредити секогаш се 

докажуваат со известување-телеграма од давателот на 
кредитот упатена до овластената банка или до банката-га-
рант што ја заверува овластената или банката-гарант или 
здружената банка и со планот на отплатата (образац КЗ-
-4). 

Втасаните обврски по рефинансираните кредити се 
докажуваат со известување-телеграма од давателот на 
кредитот или од Народната банка на Југославија упатена 
до здружената банка, Фхносно до овластената банка, од-
носно до крајниот корисник. 

Извршените обврски спрема странство се докажуваат 
со налогот 1430 или со телекс од овластената банка. 

За извршените обврски спрема странство по рефи-
нансираните кредити се доставува потврда од здружената 
банка, која го содржи бројот на кредитот од образецот 
КЗ-4, износот во валута на втасаните обврски, датумот на 
втасувањето и датумот на намирувањето на обврските 
спрема странство, кон која се прилага копија од интерни-
от налог за пренос на средствата од сметката на корисни-
кот. 

По обврските што се втасани во 1987 година, а што се 
извршени во 1988 година, пресметката на припаѓачкиот 
дел на курсните разлики ќе се изврши по курсот на 31 де-
кември 1987 година и тие обврски се сметаат како обврски 
за 1987 година." 

3. По точка 4 се додава точка 4а, која гласи: 
„4а. Во согласност со одредбата на став 2 од член 6 на 

Законот, крајните корисници можат да испоставуваат ба-
рања за покритие на корените разлики тримесечно, со тоа 
што се должни на крајот на годината да извршат конечна 
пресметка на припаѓачкиот дел на курсните разлики, со 
ставање во однос на вкупните курсни разлики во текушта-
та година со средствата за репродукција по завршната 
сметка за претходната година." 

4. Во точка 5 се додава одредбата под е), која гласи: 
„е) Заедницата на југословенските железници: 
1) извештај за состојбата на конвенциските девизни 

обврски на 31 јули 1982 година и извештај за состојбата на 
тие обврски на 31 декември 1987 година (усогласена сос-
тојба со странските партнери и рекапитулација во динари 
и девизи, заверена од Заедницата на југословенските 
железници и од овластената банка); 

2) пресметаните курсни разлики; 
3) пресметаните курсни разлики намалени за износот 

на каматата во висина на есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија за периодот од 31 јули 1982 година 
до 31 декември 1987 година. Пресметката ја заверуваат За-
едницата на југословенските железници и овластената 
банка; 

4) износот на припаѓачките курсни4 разлики; 
5) состојбата на конвенциските обврски во една валу-

та на 31 декември 1987 година; 
6) доказ за извршеното плаќање (образац 1450 или те-

леграма)". 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 39 
31 март 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К АЗ 

П РЕТС ЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 
-- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О - С Р Х р ј в а т с к а 

- за долгогодишна револуционерна работа и вонред-
ни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста 
ка нашите гра^ани за слобода и независност на земјата, 
како и за значителен придонес кон нејзината политика на 
мир и пријателска соработка со другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА 8ВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Змаић Илије др Јосип 

Бр. 97 
13 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството, на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето и унапредување-
то на мирољубива соработка и пријателски односи мегу 
Социјалиетичка Федеративна Република Југославија и Ка-
нада 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ка1шап 8атие1б - почасен конзул на СФРЈ во Мон-
треал; 

Бр. 98 
20 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈДЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а г : 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ивановски Андона Добре, Милекић Тихомира Свето-

зар, Милосављевић Миодрага Стојан, Шкорић Николе 
Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћупић-Бабић Николе Јелена, Јанкетић Николе Милу-
тин, Марковић Вукашина Властимир, Ристић Вује Бранко, 
Сретеновић Бранка Јован, Станојевић-Младеновић Илије 
Илинка, Стојадиновић Луке Милутин, Вуловић Николе 
Тихомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Абовић Петра Иван, Бугарчић Светислав Косара, Бу-
латовић Вучића Александар, Челекетић Бранка Богдан, 
Дадић Марка Данило, Димитријевић Михајила Драгољуб, 
Дупљак Гаљана Ибрахим, Ђурић Александра Томислав, 
Гајић Чедомира Миодраг, Гвозденовић Јована Радош, Јев-
тић Милојка Милован, Јсвић Драгутин Душан, Коларић-
-Ђекић Нике Милунка, Лазаревић Радована Живољуб, Лу-
кић Божидара Драгослав, Милановић Чедомира Љубиша, 
Недељковић Светозара Радивоје, Николић Младена Дико-
сав, Павлетић Ивана Борис, Пендић Јевђенија Драгољуб, 
Пешкан Стевана Милорад, Петровић Јагатије Драгомир, 
Радовић Луке Љубисав, Рибарић Светислава Дејан, Сто-
јић Милана Бранислав, Шобота Остоје Радомир, Виторо-
вић Младена Миодраг, Вученовић Николе Бошко, Вукоб-
ратовић Марка Миле; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Стефановић Радосава Миладин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Андрејевић Михајла Милан, Анђиђ Лазара Маринко, 

Бобић Илије Мирко, Боричић Бранка Зоран, Бошковић 
Светозара Живорад, Бошњаковић Богољуба Владимир, 
Бугарски Чедомира Душан, Ђуришић Радомира Марко, 
Гајић Борисава Милун, Илић Ђорђа Душан, Јанковић 
Петра Даринка, Јоксимовић Пауна Миливоје, Јовановић 
Миливоја Петар, Кијевчанин Тихомира Томислав, Костић 
Милорада Коста, Костић Тодора Сграхиња, Ковачевић 
Рајка Дејан, Лалић Ђорђа Миленко, Љаљевић Животе 
Милојко, Максимовић Гаврила Богољуб, Манојловић Љу-
бомира Драгољуб, Марковић Љубомира Сава, Милутино-
вић Свеголика Петар, Миљковић Драгослава др Мирос-
лав, Обрадовић Богдана Мирко, Ољача Душана Перо, 
Павловић Милана Радослав, Перин Милојка Урош, Пили-
повић Николе Никола, Поповић Гојка Милоје, Поповић 
Владислава Предраг, Радишић Милентија Драгослав, Ра-
довановић Рајка Драгослав, Радовановић Станише Жив-
ко; Русић Радомира Миодраг, Сретеновић Светолика Ста-
нимир, Шаренац Благоја Милош, Шубарић Станка Живо-
рад, Шумарац-Петронић Светомира Зоранка, Тешмано-
вић Љубомира Здравко, Тодоровић-Стевановић Драгољу-
ба Марина, Тодоровић Душана Миодраг, Товирац Марка 
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Перо, Влаковић Ђорђа Младен, Вујасин Дмитра Милан, 
Живковић Милисава Радослав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексов Васила Никола, Анђелић Видоја Драгослав, 

Анђелковић-Петровић Станка Радмила, Анђелковић Вој-
силава Слободан, Антић Александра Синиша, Арсић Ми-
лан Светомир, Бајер Антуна Јосип, Беговић-Лековић Сал-
ка Фетафета, Бејић Пеје Маријан, Бељин Лазара Драган, 
Билић Мирка Злата, Бјелица-Јовић Војислава Ружица, Бје-
лица Спасоје Вукашин, Бјелобаба Јована Миомир, Богда-
новић Кире Десанка, Борић Николе Јован, Божић Јове 
Мирко, Божовић Милована љубиша, Братић Боже Радос-
лав, Буловић Косте Јован, Цапе Бела Едуард, Цекић Виде-
на Светолик, Црномарковић Јована Ђура, Цветковић-
-Марковић Милована Марица, Чичкарић Николе Чедо-
мир, Чурић Анте Иван, Демировић Беге Фадил, Деветако-
вић Младена Ђурђе, Девић Томе Бранко, Димић Јордана 
Бранко, Димитријевић Драгутина Боривоје, Драшкић Ни-
кифора Никола, Дрецун Обрада Никола, Дрљача Дмитра 
Милан, Дробњак Ђорђе Љубиша, Дробњак Симе Васили-
је, Ђокић Василија Миливоје, Ђорђевић-Милошевић Ради-
сава Душанка, Ђорђевић Чедомир Миодраг, Ђорђевнћ 
Милана Мирослав, Ђорђевић Милована Никола, Ђорђић 
Ђорђа Сретен, Ђукелић-Јеремић Павла Ружа, Ђурђевић 
Ранђела Драгослав, Ђурић Триве Тодор, Ђуричић-Милој-
ковић Милорада Јованка, Габрић Ивана Марко, Гајски-
-Штрак Стјепана Славица, Гавриловић Милорада Ђорђе, 
Газибеговић Ибра Бранко, Глушац-Јовднчевић Лазе Ми-
ра, Грбић Јована Чедо, Хаџиибрахимовић Јакупа Хилмо, 
Игњатовић Аксентија Милосав, Илић Чедомира Иван, 
Илић Радомира Василије, Ивановић Митра Стојан, Ивић 
Аксентија Јовица, Јаковљевић-Курћубић Боје Оливера, Ја-
нићијевић Јанићија Љубица, Јањић-Глигоривец Михајла 
Љиљана, Јоксимовић Златомира Боривоје, Јорганџијевић 
Петра Зоран, Јовановић Витомира Бранко, Јовановић Ра-
дивоја Душан, Јовановић-Прљача Ибрахима Хамијета, Јо-
вановић Михајла Радисав, Јовановић Николе Радомир, Јо-
вановић Сотира Славко, Јовановић Војислава Властимир, 
Јовичић Петра Миле, Караоглановић Исака Миољуб, Кас-
тратовић Перише Ранко, Коца Ћамила Халко, Којић Дра-
гомира Обрад, Кордић Петра Томислав, Корица Илије 
Бора, Лазић Десимира Лазар, Лековић Салка Хајдин, Лу-
кетић Благоја Петар, Мандић Ђуре Мирко, Марић Павла 
Страхиња, Мариновић Николе Бранислав, Марјановић 
Милорада Драган, Марјанозић Мите Мирко, Марковић-
-Вранић Бранка Биљана, Марковић Велимира Дарко, 
Марковић Анте Павле, Марковић Милутина Ратко, Мати-
јевић Марка Милан, Маврић Паше Хамид, Михајловић-
-Абадић Димитрија Босиљка, Михајловски Јелесија 
Надежда, Мијатовић Вида Ранко, Миленковић Драгутина 
Десимир, Милинковић Александра Милутин, Милошевић 
Милије Станко, Миловановић Милана Драган, Миловано-
в*ић Бранка Љубомир, Миљковић-Ранковић Милана Бран-
ка, Митић Јована Мирослав, Митровић Драгутина Бран-
ко, Младеновић-Ракићевић Будимира Радмила, Мудеризо-
вић-Ђерекарац Мустафе Цемка, Наранчић Душана Дани-
ло, Недељковић Милована Павле, Никитовић Мирка Бо-
ривоје, Ношај Ређепа Мухарем, Новаковић Драгољуба 
Жарко, Новичић Мирка Славољуб, Њагуљ Славка Вукан, 
Њемчевић Мирка Звонимир, Обрадовић Мила Драгољуб, 
ОбрадОвић Ранислава Драгослава, Обрадовић Рајка Ми-
лан, Пачкић Лазара Петар, Пантелић Владимира Мирко, 
Паројчић Миће Урош, Павловић Тадије Јевротије, Павло-
вић Василија Властимир, Пејић Миће Мирко, Перановић-
-Миладиновић Љубомира Миланка, Пешић Драгутина 
Емилијан, Петровић Богосава Драгослава, Петровић Јова-
на Предраг, Петровић Александра Радован, Петровић Ду-
шана Стајко, Петровић Чедомира Светозар, Петровић До-
бривоја Вера, Плван Павла Јан, Поповић Светомира Јова, 
Поповић-Мијатовић Мијата Надежда, Поркојевић Влади-
мира Миливоје, Рацић Адама Милан, Радановић Војина 
Милинко, Радевић Радоја Веселин, Реброња Мустафе 
Хамдија, Савић Радована Милоје, Савић Лаза Митар, 

Синђелић-Травањ Христифора Љубица, Спасојевић Алек-
се Сретен, Спасова-Миленковић Вукомана Даница, Сни-
рић Живојина Душан, Средојевић-Младеновић Живка Ко-
санка, Стаменковић Велимира Илија, Станковић Драго-
љуба Миливоје, Станојевић Јована Драгољуб, Станојевић 

' Николе Стојадин, Стојановић Животије Вилотије, Сгс-
јиљковић Хранислава Милорад, Стојимировић Петра Жи-
војин, Стојковић Љубомира Михајло, Стојковић Момчи-
ла Владимир, Шалетић Крсте Владимир, Шкријељ Бајра-
ма Хусеин, Шкријељ Булејмана Вехбија, Шобдчић Никоче 
Милан, Шотра-Новаковић Радомира Мирјана, Табакови^ 
Анте Винко, Тодоровић Миливоја Драган, Томовнћ-С рс~ 
дановић Милана Милена, Трајковип-Марковић З д р л ч х а 
Даница, Трнкић Момчила Богослав, Удицки-Зистарис 
Михаила Анастазија, Урошевић Пантелија Илија, Уроше-
вић Велимира Миливоје, Васић Илије Марко, Величковић 
Чедомира Миливоје, Вељковић Јанка Вељко, Видановић 
Видана Никола, Видојевић Михаила Ранко, Влајковић 
Илије Владимир, Војиновић Косовке Сава, Вујић Српка 
Михајло, Вујић Светолика Ранко, Вујин Љ>бомира Вел^-
мир, Вуковић Дамњана Душан, Загорац Цвитка Радиној, 
Жиграј Ђуре Јован, Живановић Душана Цветко; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Добричић Србољуба Богдан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 
т СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Драгић Михајла Никола, Дражић Жарка Синиша, 

Лукић Драгутина Божо, Пепић Јусуфа Хилмо, Пешић Бог-
дана Јулијана, Петровић Љубомира Недељко, Рајшић Ста-
менка Обрадинка, Рожајац Исе Исхак, Салихбеговић Јусу-
фа Сеад, Стојановић-Ивановић Божидарја Љубинка, Сто-
јановић Милорада Томислав, Тртић Лазе Милан, Уроше-
вић Мирослава Адам, Видановић Војислава Тодор; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бандука-Баћевић Душана Вера, Бањеглав-Ивковић 

Стојана Вукоцава, Бесничанин Зика Назим, Дражевичанин 
Емшира Шабан, Дуранић Зорка Живко, Ђорђевић-Стева-
новић Богдана Љиљана, Ђуричић-Софронић Боривоја Би-
са, Ђуровић Срђана Ђуро, Еровић-Дервишхалитовић Фу-
зе Исмета, Гаћеша Петра Анка, Гацић Радосава Милутин, 
Газинкић Хасана Мехмед, Гиздовић Ратка Милка, Гојовић 
Михајла Томислав, Хајдер-Бурсаћ Дане Смиља, Хрваћа-
нин-Пренча Сабита Кимета, Јеленковић Давида Михајло, 
Јеринић Миодрага Никола, Јовановић-Миљановић Остоје 
Љиљана, Јовановић Јована Милијан, Јовановић Љубиша 
Ратибор, Јуришић Стевана Никола, Кнежевић Јована Пе-
тар, Кондић Милорада Радослава, Магић Драгољуба Д> • 
шан, Михаловић Стојана Душан, Милосављевић-Коваче-
вић Борисава Наранџа, Милошевић Анање Радослав, 
шовић-Лешевић Ђорђа Појка, Николић Крсте Миодраг, 
Николић-Нешић Велимира Ружа, Обровић Обрада Нада, 
Пантелић-Петровић Петра Живка, Павловић Хранислава 
Рајко, Поповић-Антонијевић Властимира Верослава, Пу-
повац-Мандић Ђуре Ранка, Савић Душана Ђорђе, Сеху-
лић Душана Љубинко, Сретковић-Максовић-Драгољуба 
Јованка, Станковић-Динуловић Велимира Деса, Станко-
вић Бошка Томислав, Стевановић-Пешић Живка С'ветла-
на, Тимотијевић Анте Савка, Тодоровић-Новаковић Пре-
вислава Цвета, Здравковић Драгише Томислав. 

Бр. 99 
27 ноември 1987 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Крши** Милана Душан, Селесковиб Османа Муста-

фа; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Старови** Николе Славко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дакиб Младена Бошко, Косаб Мирка Стеван, (јвфнер 
Јосипа Сретен; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Салковиб Заима Ненад; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Пантнер Александра Жељко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Софтиб-Османагиб Паше Ценана; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Булатовиќ Вукоте Светозар, Церовиќ Трипка Благо-

је, Вуки&евиЈ* Радула Радомир, Вуки&еви^ Радомира Сло-
бодан ; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јаредиб Милана Бранислав, КонтиБ Косте Надежда, 

Мини&-Вучурови& Митра Десанка; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бркљача Ивана Мирослав, Длака Мартина Јаков, 
Маруши^ Ивана Велимир, Бискови^ Ивана Свето, Зорко-
ви& Ивана Јосип; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Думани** Андрије Андрија, Јардас Вјекослава Иван, 

Вулетив Тон&а Аљоша; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигање на воено-стручного знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Црнковив Вилима Јосип; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успесите во 
подигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Сунара Петра Иван; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Попратњак Илије Никола, РадовниковиЛ Иве Златко, 

Стојановик Томе Станко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Крчум Саве Јадранко; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Митиб Душан Милош, Шилц Матеј Јоже; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Амон Мирко Мирко, Венчан Станислава Херман, Ки-
кељ Андреја Антон, Кири Јосипа Јанез, Лекшан Рудолф 
Милена, Михелич Феликс Франц, Ситар Франца Цирил, 
Сној Алојза Петер, Тадел Антова Антон, Тробец Алојз 
Бруно; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Гузнар Андреј Лојзе, Гердович Леполд Рајко, Мик-

лац Ивана Јоже; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Довечар Јакоб Франц, Хацин Иван Павел, Краљ Ан-

тон Павла, Кумар Франц Душан, Милошевич Лазара Вла-
димир; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Финжгар Рудија Јуриј, Котник Станислава Тихомир, 

Котоленко-Штракл Терезија Терезија, Рибичич Митја 
Митја, Саје Јожеф Борис, Штембергер Јоже Јелица, Шти-
мац Антона Блаженко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Јантол-Котар Јанез Аница, Лазаревић Божидара Дра-

гомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Михалић Антона Владо, Рус Јожета Марјан, Сенегач-

ник Јурија Јоже; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Костић Косте Петар, Самрџић Вељка Митар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дедај Мурсел Рахман, Шешлија Павла Урош, Вуји-
сић Митра Будислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јокановић Мијата Вуќашин, Морина Абдуле Минир, 

Вукша Николе Илија; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Кустудић Андрија Илија, Перовић Милоша Шпиро, 

Стојановиќ Митра Никола, Унковић Душана Младен; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Нићин Владе Младен, Пинћир Павел Јан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ћурнић Тома Петар, Глиши-Живанов Милоје Јели-
ца, Хајду Иштвана Бела, Херцег Матије Михајло; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гарунов Латинка Вељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Јове Дане, Бергер Антала Антал, На1аѕг ЈогѕеГ 

1тге, Козбашић Антуна Стеван, Месарош Андраша Геза, 
Мијатов Драгутина Јоса; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ардаловић Драгутина Миленко, Буђен Ђорђа Бран-

ко, Дражић Бранка Жарко, Ђуретић Андрије Стеван, Фо-
дора Јанка Миша, Гак Миле Стево, Јерковић-Гудовић Ди-
митрија Јулијана, Јосимовић Благоја Симеон, Крачевски-
-Загорац .Пазара Радмила, Милинковић Маринка Милић, 
Одор Антала Ђерђ, Поповић Раде Радивој, Сорчик Пан-
дора Нандор, Стајић-Каћански Јована Драгица, Живано-
виќ Михаила Миливој; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Савчић Среће Александар; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Цветковић Александра Живојин, Јовановић Стојади-

на Тихомир; 

Бр. 100 
10 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Алиевски Сулејман Али, Атанасовски Петре Бого-

љуб, Илиовски Тодор Благој, Каранфиловски Стојан Пе-
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тар, Кленковски Јаким Илија, Лазовски Никола Владо, 
Милевски Томев Александар, Петровски Богоја Славе, 
Поповски Даме Гоце, Савевски Робе Васил, Спасевски Јо-
ван Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Георгиевски Петар Гога, Јузевски Начо Живко, Спа-
совски Томо Ратко, Стефановски Александар Милорад, 
Този Петар др Ђоко, Василевски Јован Мишко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Абдији Мемет Халит, Аврамовски Глигор Петар, 
Бајрами Рамадан Ђерим, Бећири Сулејман Иџет, Цвета-
новски Веле Симеон, Давидовски Симе др Василије, Де-
ловски Вело Никола, Димчевски Стојан Митре, Димит-
ровски Ђорги Драгољуб, Долевски Мицев Доле, Дурмиши 
Џелил Абдула, Фејзула Ракип Ћенан, Глишић Светислав 
Раде, Хнида Алојзов Владимир, Идризи Исни Нешат, Ја-
невски Блажо Никола, Јаневски Диме Нинко, Костовски 
Веселин Драган, Крстановски Висов Васил, Лозановска-
Настова Рампо Ката, Мамудов Јусуф Шераф, Младенов-
ски Георгија Тодор, Најдовски Михајле Митко Николов-
ски Цветко Атанас, Османов Рифад Осман, Поповски Кос-
та Александар, Поповски Андон Михајло, Рустеми Имера 
Амди, Синани Јусуф Абдухарим, Стојменов Златко Јор-
дан, Шаини Муарема Рашит, Белковски Стојан Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Алексоски Миле Јордан, Бошкоски Србо др Русе, До-

довски Стојан Атанас, Ђорески Стојан Тоде, Хајредини 
Камбер Џевдет, Јефремовски Јован Миодраг, Матески 
Станимир Витомир, Милошески Милко Еремија, Попос-
ки Љубомир Петар, Попов Николов Никола, Стаматоски 
Мартин Стаменко, Стојов Владе Тасе; 

- за заслгуи и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адил Осман Асан, Адили Адем Берзат, Аксоски 

Сретко Стефан, Алековски Михајло Наце, Андоноски 
Андон Лазар, Андреева-Фросева Павле Славка, Анђелкос-
ки Ванђел Мито, Анђелкоски Душан Стефан, Ангелов 
Трајан Трајко, Атанасовски Петруш Стојан, Бећири Исма-
ил Фадил, Цветковски Божин Властимир, Чадоски Деспот 
Јован, Дамјановска-Мицевска Петре Трајанка, Димитри-
евска-Мојсоска Роман Цветанка, Димитровски Трпе Ацо, 
Ђеровски Нове Петар, Филиповски Русе Љубе, Гаговска 
Трајко др Божана, Георгиев Атанас Слободан, Илић-Пе-
риватрић Михајло Јелица, Илијески Пајсија Тихомир, Јо-
сифовски Цветан Александар, Јованоски Чедомир Анђеле, 
Јованоски Боге Јаков, Картова-Костаћева Тодор Милица, 
Кировски Душан Славко, Китановић Стојан Станиша, 
Копевски Александар Димитар, Костоски Тодор Славе, 
Костоски Илија Спасен, Лукић Станимир Адамс, Марков-
ски Јордан Димитрија, Мегдиу Расим Акија, Мерџаноски 
Игне Драгољуб, Миноски Мино Атанас, Митрески Боро 
Митре, Митревски Симо Ристо, Николовски Трајан Нико-
ла, Павловски Павле Благоја, Петровски Трајан Иванчо, 
Петрушевски Димче Трипун, Раевски Божин Живко, Рис-
товски Нестор Душан, Селими Тефик Селим, Спировска-
-Салковска Тома Костадинка, Стефаноски Русе Урош, 
Стефановски Кузман Александар, Стојановиќ Радомир 
Стјадин, Стојановски Благоја Драги, Шурбановски Јован 
др Наум, Терзиевски Ђорђи Крсте, Трпески Добре Заре, 
Тумановски Ђорђи Драган, Василевски Тодоир Васил, 

Белковски Нађио Димитрија, Вељковић Душан Лука, Ве-
селиновски Андон Жарко; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигвање на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Андоновски Коле Борис; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ћамили Нури Раиф, Естати Ћазим Есат, Рецепи 

Ашим Мустафа, Ристевска Тренко Антица, Шабани Јонуз 
Заим, Трајчевски Ђорђи Данчо, Тричков Диме Миле; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аксовски Сретко Божидар, Атанасовски Петруш 

Иван, Камуровски Емин Мустафа, Димовски Страшо Те-
мелко, Дрецкоски Васил Војо, Ђорђиева-Јанева Ђорђи Са-
рафинка, Ђорђиевски Стеван Тоде, Илиевски Алексо Јо-
ванче, Јошевски Мито Пецо, Јовановски Димко Јован, 
Костадиноски Крале Бељан, Крстевски Борис Ристо, Ни-
колоска-Саздовска Трајан Драгица, Новакоски Зоре Ма-
ренко, Палитов Тасе Драги, Петревски Боге Славе, Рис-
тевски Благоја Пеце, Садикоски Муамет Рецеп, Спиридо-
нов Владо Петар, Станков Јаким Стојмен, Стојанов Петре 
Борис, Стојановић Боривоје Бранислав, Стојчевски Владо 
Божислав, Теовски Петко Трајче, Вељаноски Ристо Нико-
ла, Војдановски Јонче Анастас, Заими Дурмиш Фети; 

О д С Р С р б и ј а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бранковић Будимира Владимир, Бућан Стојана Ми-

лан, Димитријевић Косте Благоје, Јеротић Гојка Здравко, 
Јокић Боже Ђура, Макуловић Јована Драгиша, Петковић 
Стевана Младен, Радосављевић Милана Ранко, Војводић 
Николе Данило, Вукадиновић Лазара Бранко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изгрдба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марковић Војислава Радослав, Стојанови!* Мирка 
Новица, Томић Јеврема Милан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрејић Сергија Јовица, Боћанин Живка Рафајло, 
Чеперковић Бранка Милован, Драговић Милутина Ђорђе, 
Дурковић-Ђорђевић Миодрага Бранка, Гушевац-Лађевић 
Душана Јованка, Келии Ђорђа Михаил, Матејић Живади-
на Бранислав, Миленковић Луке Милорад, Николић Ми-
лована Чедомир, Прибаковић Милоша Миленко, Приба-
новић Милисава Љубомир, Рајковић Михајла Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единстото меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсеновић Милорада Томислав, Глигорић-Обрадо-
вић Петра Смиља, Марјановић Зарије Милорад, Радић 
Саве Душан; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од нанење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бабовић Саве Драгољуб, Дукић Раде Марко, Ђорђе-

вић Миодрага Стојан, Ђуричић Световида Милан, Пеко-
виќ Светомира Зоран, Јовановић Душана Радивоје, Лука-
чевић Јована Ђорђе, Марковић Драгутина Миодраг, Миљ-
ковић-Кићевац Милоша Ангелина, Младеновић Михајла 
Властимир, Николић Светислава Милутин, Пантовиќ 
Светислава Драгољуб, Пендић-Мрдаковић Јована Смиља, 
Сретеновиќ-Шипош Стјепана Ангелина, Томић Илије Ми-
лосав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алимпић Јована Ђорђе, Антић Светозара Драгомир, 
Бачевац Новине Живорад, Бајић-Ђорђевић Владнмира Ва-
радинка, Благојеви?! Витомира Десимир, Борош-Ђеви Ја-
ноша Вендел, Челиковиќ-Паниќ Рајка Борјанка, Чоха-Јо-
вановић Михаила Видосава, Чолевић Илије Љубомир, Ди-
митрнјевић Костадина Душан, Долбочановиќ Милосаве 
Димитрије, Дражић-Стојановић Милорада Зора, Ђенић 
Ђорђа Милутин, Ђорђевић Љубомира Ђорђе, Ђорђевић 
Ђорђа Милоша, Ђуркић Ђорђа Томислав, Фемић Вукића 
Борислав, Флорић Видоја Александар, Глишић Драга Ми-
ленко, Грбић Десимира Миодраг, Јоновић Николе Драгу-
тин, Јовановић Јована Живојин, Јовић Јове Славко, Којић 
Андрије Коста, Куколеча Павла Илија, Лазаревић Николе 
Реља, Љубичиќ Чедомира Драган, Малетић Драгутина Ра-
тибор, Марковиќ Јосифа Петар, Микуловић Јована Ми-
ленко, Миловановић Стојана Ранко, Митић Радомира Јор-
дан, Пајкић Стојадина Андрија, Пауновић Најдана Мило-
рад, Поповић-Ђурковић Бранивоја Драгица, Првуловиќ-
-Васић Ристе Олга, Раденковић Драгомира Стојан, Радо-
сављевиќ Васе Радомир, Радосављевић-Стевановић Вељка 
Велика, Сјеклоћа Саве Василије, Спасић Миливоја Дра-
гослав, Томић Соко Драгован, Торлаковић Тодора Јован, 
Трифковић Душана Томислав, Видовић Недељка Милан, 
Вујичић Радише Мирослав, Змијановић Јована Слободан, 
Жежељ Петра Милан, Живковиќ Вошка Стојан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигање на воено-стручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бојовић Радула Милисав; 

- за заслуги во социјалситичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Цуцујкић Велимира Драгољуб, Ђрђевић-Јовановић 

Љубише Зорка, Милић-Миловановић Радмила Миланка, 
Новакиовиќ Илије Илија, Пешиќ-Виденовиќ Јована Ви-
динка, Тодоровиќ-Станков Мирчете Паулина, Видојевић 
Живорада Олгица; 

- за залагање и постиганти успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ћоровић Милосава Ђуро, Дабић Мартина Вукомир, 

Крстић Љубица Ђорђе, Лазетиќ Душана Радомир, Мила-
диновиќ Србислава Новица, Мунћан-Арнаут Ђуре Мари-
ја, Николиќ Драгољуба Слободан, Обрадовић Живојина 
Милутин, Петровиќ Љубомира Радомир, Самарџиќ-Вој-
водиќ Маринка Оливера, Стаменовиќ Крсте Слободан, 
Видовиќ Богољуба Миленко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
. Дрљача Симе Момчило, Јуришиќ Васе Милан, Нова-

ковиќ Ђорђа Милош; 

Бр. 101 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југослаивја одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Ве-
лика Социјалистичка Народна Либиска Арапска Џама-
хирја 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

АђсЈаН Ѕ. Виг1и - секретар на Народнато биро на 
ВСНЛА Џамахирија во СФРЈ; 

Бр. 102 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

302. Одлука за измени на Одлуката за утврдување 
на предметите, количеството и вредноста на 
предметите на кои при увозот се применуваат 
царински повластици 633 

303. Правилник за техничките услови за испитува-
ње* и жигосување предмети од скапоцени мета-
ли 633 

304. Правилник за квалитетот на какао-производи-
те, производите слични на чоколада, крем про-
изводите и на бонбонските производи 634 

305. Наредба за височината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи 647 

306. Наредба за дополнение на Наредбата за за-
должителна хомологација на моторни возила 
со најмалку три тркала во поглед на заштитни-
те уреди за спречување на неовластена употре-
ба на возила 648 

307. Одлука за измена на Одлуката за рамката за 
давање авали на банките на хартиите од вред-
ност, за давање гаранции за обврските на ко-
рисниците на општествени средства и за изда-
вање на сопствени хартии од вредност 649 

308. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за документацијата за остварување на правото 
на покритие на курсните разлики по Законот за 
покритие на курсните разлики по определени 
странски кредити 649 

Одликувања • 649 
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