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Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 
и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност со сојузниот 
секретар за здравство и социјална политика, со 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство и 
со сојузниот секретар за индустрија, сојузниот се-
кретар за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ 
И ПЕЧУРКИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ, 

ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат најнужни 
услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат овошјето, зеленчукот и печурките, 
производите од овошје, зеленчук и печурки и пек-
тинските препарати (во понатамошниот текст: про-
изводите), како и најнужни услови за обезбедување 
и запазување на квалитетот и хигиенската исправ-
ност на производите. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и во проме-
тот на производи. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник ле се 

пропишани услови за квалитет и услови за обезбе-
дување и запазување на квалитетот и хигиенската 
исправност, согласно важат условите пропишани 
со овој правилник за сродните производи. 

За производите од овошје, зеленчук и печурки 
од ставот 1 на овој член производ ите леќите стопан-
ски организации се должни да донесат производи-
тел ска спецификација пред почетокот на произве-
дувањето на тие производи. 

Производител ските стопански организации се 
должни да донесат производител ска спецификација 
и за оние производи од овошје, зеленчук и печурки 
за кои е тоа изречно предвидено со овој правилник. 

Член 3 
Бактериолошките норми за одделни производи 

(дозволен број на одделни видови никулци во опре-
делена количина производи) се определуваат со 
посебни прописи. 

Член 4 
Овошјето, зеленчукот и печурките што се пу-

штаат во промет мораат да бидат декларирани на 
начинот пропишан со овој правилник (чл. 22, 150 
и 302). 

Член 5 
Ако за одделни производи со овој правилник . 

не е пропишано поинаку, производите од овошје, 
зеленчук и печурки и пектинските препарати што 
производителот ги пушта во промет во оригинално 
пакување мораат на обвивката, садот или етикетата 

да имаат декларација на еден од јазиците на наро-
дите на Југославија. 

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

ако односниот производ го има; 
2) назив (име) и седиште на производителот; 
3) датум на производството; 
4) нето-количина (тежина, зафатнина) на про-

изводот; 
5) податоци за бојосувањето на производот, ако 

е производот бојосан со природни или вештачки бои 
или со смесови од тие бои; 

6) податоци за конзервирањето и за хемискиот 
назив и употребената количина на средства за кон-
зервирање, ако е производот конзервиран со хе-
миски средства; 

7) вид и количина на материи од биолошка 
вредност, ако такви материи му се додадени на 
производот за да се збогати неговиот состав; 

8) основни состојки на производот и количина 
на тие состојки изразена во мерни единици или 
во проценти во однос на нето-количината на про-
изводот, ако е тоа за производот определено со 
овој правилник; 

9) број и датум на регистрацијата, ако е за 
производот регистрацијата задолжителна според 
важечките прописи за здравствениот надзор над 
прехранбените продукти; 

10) рок за употреба на производот и други по-
датоци од интерес за потрошувачите ако е тоа 
за производот определено со овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно забележли-
ва, јасна и читка. 

Текстот на декларацијата кој се однесува на 
бојосувањето и конзервирањето на производот 
(на пример: „Бојосано со вештачка боја", „Кон-
зервирано со сорбинска киселина" и др.) мора да 
биде непосредно под називот на производот. Голе-
мината и типот на буквите на тој текст мораат да 
бидат исти како кај другиот текст на деклараци-
јата, освен текстот на називот на производот и 
производителот. 

Член 6 
Ако производите од овошје, зеленчук и пе-

чурки и пектинските препарати не ги пакува про-
изводителот, декларацијата мора да содржи, по-
крај податоците од членот 5 став 2 на овој 
правилник, и назив и седиште на оној што ги 
пакувал производите, како и датум на пакувањето. 

Член 7 
Ако нето-тежината на производот од овошје, 

зеленчук или печурки што се пушта во промет во 
оригинално пакување не ја надминува тежината 
од 100 грама, односно од 1 децилитар, деклараци-
јата мора да содржи само: назив на производот, 
назив (име) и седиште на производителот односно 
на оној што го пакувал производот, и нето-тежина 
односно зафатнина на производот. 

Член 8 
Производите од овошје, заленчук и печурки 

што не се пуштаат во промет во оригинално па-
кување, мораат да имаат декларација само кога 
е тоа предвидено со овој правилник, 
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Член 9 
Производителската спецификација мора да со-

држи: 
1) назив на производот и негово трговско име, 

ако односниот производ го има; 
2) назив и седиште на производителот; 
3) нето-количина (тежина, зафатнина) на про-

изводот, ако производот се пушта во промет во 
оригинално пакување; 

4) основни состојки на производот и количина 
на тие состојки изразена во мерни единици или 
во проценти во однос на нето-количината на про-
изводот, а ако производот се произведува и се 
пушта во промет во повеќе квалитети — и основни 
состојки посебно за секој квалитет; 

5) состав на производот добиен со хемиска 
анализа; 

6) краток опис на технолошката постапка за 
произведување на производот. 

Член 10 
Ако со овој правилник не е пропишано поина-

ку, забрането е да се бојосуваат, заблажуваат и 
ароматизираат производите од овошје, зеленчук и 
печурки со вештачки средства, да се конзервираат 
со хемиски средства и да се зрачат со јонизирачки 
или ултравиолетови зраци, како и да им се дода-
ваат на овие производи други хемиски средства. 

Член 11 
Одредбите од овој правилник се применуваат 

и на увезените производи, како и на производите 
наменети за извоз, ако за одделни производи со 
посебни прописи не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, одредбите од овој правилник нема да се 
применуваат на производите наменети за извоз 
ако прописите на земјата увозничка или обичаите 
на странскиот пазар бараат отстапување од усло-
вите во поглед на квалитетот пропишани со овој 
правилник. 

Член 12 
Производите смеат да се превезуваат само со 

превозни средства што обезбедуваат запазување на 
нивниот квалитет и хигиенска исправност. 

Производите мораат да се чуваат односно да се 
складираат на начин кој обезбедува запазување на 
нивниот квалитет и хигиенска исправност. 

Член 13 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

неговите одредби се задолжителни за сите стопан-
ски организации, други правни лица и граѓани, што 
произведуваат и пуштаат во промет овошје, зелен-
чук и печурки и нивни производи, како и пећин-
ски препарати. 

II. ОВОШЈЕ 
Член 14 

Како овошје, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат плодови на култивирани овошки и 
самоникнати повеќегодишни билки, наменети за 
човечка исхрана во пресна состојба. 

Член 15 
Овошје што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да е узреано; 
2) да е свежо; 
3) да не е завалкано, навлажене и зашиено; 
4) да не содржи остатоци на средства за за-

штита на растенијата во количини кои можат да 
бидат штетни по здравјето; 

5) да нема туѓ и неугоден вкус и миризба и да 
не содржи туѓи примеси; 

6) да нема напукнатици, убои, оштетувања од 
штетници, болести, мраз и механички повреди, како 
ни други недостатоци што можат да влијаат врз 
влошувањето на квалитетот, ако со овој правилник 

за одделни видови и квалитети на овошје не е 
определено поинаку. 

Покрај условите од ставот 1 на овој член, 
овошјето мора да ги исполнува и другите посебни 
услови пропишани со овој правилник за одделни 
видови и квалитети на овошје. 

Како узреано овошје во прометот на мало, во 
смисла на ставот 1 точка 1 на овој член, се смета 
овошје што е узреано за консумирање. 

Член 16 
Според квалитетот, овошјето се пушта во про-

мет како овошје од екстра квалитет, овошје од I 
квалитет и овошје од II квалитет, ако со овој пра-
вилник за одделни видови овошје не е определено 
поинаку. 

Квалитетот на овошјето од одредбата на ставот 
1 од овој член се утврдува според сортата, узреа-
носта, големината односно тежината и другите свој-
ства карактеристични за одделни видови овошје. 

Член 17 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, за овошјето се дозволени следните отстапувања 
им одговара на условите пропишани со овој пра-
вилник: 

1) кај овошје од екстра квалитет — до 5% од 
бројот или тежината на плодовите може да се от-
стапува од условите пропишани со овој правилник, 
со тоа што квалитетот на тие плодови да мора да 
им одговара на условите пропишани со овој пра-
вилник за овошје од I квалитет; 

2) кај овошје од I квалитет — до 10% од бројот 
или тежината на плодовите може да се отстапува 
од условите пропишани со овој правилник, со тоа 
што квалитетот на тие плодови да мора да им 
одговара на условите пропишани со овој правил-
ник за овошје од II квалитет; 

3) кај овошје од II квалитет — до 10% од бро-
јот или тежината на плодовите може да се отста-
пува од условите пропишани со овој правилник, 
со тоа што квалитетот на тие плодови да мора да 
им одговара на условите пропишани во членот 15 
од овој правилник. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на 
отстапувањата во поглед на големината на пло-
довите. 

Член 18 
Овошјето што се пушта во промет мора да 

биде сортирано според големината (калибрирано), 
ако е тоа со овој правилник определено за одделен 
вид и квалитет на овошје. 

Големината (калибарот) на плодот се утврдува 
со мерење на пречникот на најширокиот дел на 
плодот, или со мерење на тежината на плодот, или 
според бројот на плодовите во еден килограм од-
носно во единица пакување. 

До 10% од бројот или тежината на плодовите 
во единица пакување може да се отстапува од ка-
либарот означен во декларацијата, а до долната 
или горната граница определена со овој правилник 
за одделни видови и квалитети на овошје. 

Член 19 
Вкупното отстапување од пропишаните услови 

во поглед на квалитетот (член 17) и калибарот 
(член 18) може да изнесува најмногу 5% кај овош-
јето од екстра квалитет, а до 15% кај овошјето од 
I и II квалитет. 

Член 20 
Овошјето се пакува и се пушта во промет во 

амбалажа која е за одделни видови и квалитети 
на овошје пропишана со овој правилник. 

Во прометот на мало овошјето може да се па-
кува и да се пушта во промет и во друга амба-
лажа од погоден материјал (картонски кутии, кеси 
од пластичен материјал, од хартија и ел.). 

Овошјето може да се испорачува и во расту-
рена состојба (ринфуза) само во случаите предви-
дени со овој правилник. 
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Член 21 
Во секоја единица на пакување овошјето мора 

да биде од исто потекло, берење, сорта и квалитет, 
а ако со овој правилник е пропишано задолжително 
сортирање според големината — и од ист калибар. 

Член 22 
Ако со овој правилник не е пропишано по-

инаку, декларацијата на секоја единица пакување 
на овошје мора да ги содржи следните податоци: 

1) назив (име) и седиште на производителот од-
носно испорачачот; 

2) вид на овошјето, ако е истото во затворено 
пакување; 

3) сорта за овошје од екстра квалитет, а за ово-
шје од I и II квалитет — само ако е тоа опреде-* 
лено со овој правилник; 

4) квалитет на овошјето; 
5) калибар, за овошје чие сортирање според го-

лемината е задолжително; 
6) земја на потеклото, за увезено овошје. 
Податоците од точ. 3 и 4 иа ставот 1 од овој 

член мораат да бидат истакнати и на овошје што 
е изложено на продажба на мало. 

Член 23 
Одредбите од овој правилник, освен одредбите 

од членот 15 став 1, не се однесуваат на овошје 
што индивидуални производители го изнесуваат 
на пазар на мало во количина до 50 кг по еден вид 
овошје. 

Општинското одбранив може за одделни видови 
овошје да определи помала или поголема количи-
на од онаа што е наведена во ставот 1 од овој 
член, 

А. Континентално овошје 
1. Јаболки 

Член 24 
Според квалитетот, јаболките се пуштаат во 

промет како јаболки од екстра квалитет, I квали-
тет и II квалитет. 

Член 25 
Како јаболки од екстра квалитет можат да се 

пуштаат во промет само јаболки од висококвали-
тетни сорти, и тоа: ананас, бел зимски калвил, 
боскопка, делишес црвен, делишес златен, јонатан, 
ред-јонатан, кокс-оранж, жолта убавоцветка, лон-
донски пепинг, њутон жолт, златна парменка, рип-
стон-пепин, бела розмаринка, старкинг, ' ајдаред, 
рич-ред, графенштајнка и беличник (белој абол ко), 

Јаболките од екстра квалитет мораат да бидат 
со изразени сортни особини, во уедначена боја, фор-
ма, зрелост, големина, без никакви мани и сорти-
рани по големината, со тоа што пречникот на пло-
дот кај крупните сорти да мора да изнесува нај-
малку 65 мм. а кај другите сорти најмалку 60 мм. 

Во единица пакување до 10% од бројот на пло-
довите може да има до 5 мм помал или поголем 
калибар од оној што е означен на декларацијата. 

Член 26 
Јаболките од I квалитет мораат да бидат уедна-

чени според бојата, формата и големината и сор-
тирани по големината, со тоа што пречникот на пло-
дот кај големите сорти да мора да изнесува нај-
малку 60 мм, а кај другите сорти — најмалку 55 мм. 

Јаболките од I квалитет можат да содржат до 
2% црвливи плодови^ краставоста на еден плод 
може да опфаќа вкупно најмногу до 1 цм2, а из дол-
женоста на плодот не смее да биде поголема од 
2 цм. 

Во единица пакување до 10% од бројот на пло-
довите можат да имаат до 10% мм помал или по-
голем пречник од оној што е означен на декла-
рацијата. 

Декларацијата за јаболки од овој квалитет мора 
да содржи и ознака на сортата« 

Член 27 
Јаболките од II квалитет не мораат да бидат 

уедначени според формата, бојата и големината, а 
пречникот на плодот кај крупните сорти мора да 
изнесува најмалку 55 мм, а кај другите сорти — 
најмалку 40 мм. 

Член 28 
Јаболките од екстра квалитет се пакуваат со 

слагање во средни отворени плитки летварици 
(JUS D.F1.021), големи отворени плитки летвари-
ци (JUS D.F1.022), затворени плитки летварици 
(JUS D.F1.023), двојни плитки летварици 
(JUS D.F1.025), затворени мали летварици 
(JUS D.F1.027), затворени американски сандаци 
(JUS D.F1.031) или во затворени кабинетски сан-
даци (JUS D.F1.032). 

Јаболките од I квалитет се пакуваат со слага-
ње во амбалажа од ставот 1 на овој член. Ако па-
кувањето се врши без слагање (со насипување), 
ј абол ките се пакуваат во летвапици — јаболчарни-
ЦИ (JUS D.F1.026 или (JUS D.F1.037). 

Јаболките од II квалитет се пакуваат во лет-
варици јаболчарници ((JUS D.F1.026 или (JUS 
D.F1.037). 

Јаболките од II квалитет можат да се испора-
чуваат и во растурена состојба (ринфуза), со тоа 
што просторот на превозното средство да мора да 
биде поделен на пет прегради и подот и ѕидовите 
да се обложени со чиста хартија, а дебелината на 
пластот на јаболки не смее да биде поголем од 
1,2 м. 

2. Круши 
Член 29 

Според квалитетот, крушите се пуштаат во 
промет како круши од екстра квалитет, I квали-
тет и II квалитет. 

Член 30 
Како круши од екстра квалитет можат да се 

пуштаат во промет само круши од висококвали-
тетни сорти, и тоа: ангуленка, боскова бочица, а-
бата-фетел, кошија, тревушка, дуардова, розе-ви-
лијамс, дилова масловка, деканткиња зимска, хар-
диева масловка, красанка, лигелова, масловка, лу-
касова масловка, маргарита-марилат, мехелка, о-
ливјерова, вилјамовка и виенка. 

Крутите од екстра квалитет мораат да бидат 
со изразени сортни особини, уедначени според бо-
јата, формата, зрелоста и големината, без никакви 
мани, без израслинки и рѓести дамки и сортирани 
според големината, со тоа што пречникот на пло-
дот кај крупните сорти да мора да изнесува нај-
малку 60 мм, а кај другите сорти — најмалку 
55 мм. 

Во единица пакување до 10% од бројот на 
плодовите можат да имаат до 5 мм помал или пого-
лем калибар од оној што е означен на деклара-
цијата. 

Член 31 
Крутите од I квалитет мораат да бидат уедиа-

чени според бојата и формата и сортирани според 
големината, со тоа што пречникот на плодот кај 
големите сорти да мора да изнесува најмалку 
55 мм, а кај другите сорти — најмалку 50 мм. 

Крутите од I квалитет можат да содржат до 
2% црвливи плодови, издолженоста на плодот не 
може да биде поголема од 2 цм, а оштетувањето 
од болести, штетници, град, мраз, средства за за-
штита на растенијата и од механички повреди мо-
жат да изнесуваат вкупно најмногу до 1 цм2 на 
еден плод. 

Во единица пакување до 10% од бројот наѓ 
плодовите можат да имаат до 10 им помал или 
поголем пречник од оној што е означен на де-
кларацијата. 

Декларацијата за круши од овој квалитет мо-
ра да содржи и ознака иш сортата^ 
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Член 32 
Крутите од II квалитет не мораат да бидат 

уедиачени, според формата, бојата и големината, 
а пречникот на плодот кај големите сорти мора 
да изнесува најмалку 45 мм, а кај другите сорти 
— најмалку 35 мм, освен кај многу раните сорти 
дај пречник може да биде под 35 мм. 

Крутите од И квалитет можат да содржат до 
4% црвливи плодови, а оштетувањата од болести, 
штетници, град, мраз, средства за заштита на ра-
стенијата и механички повреди можат да изнесу-
ваат вкупно најмногу до 2,5 цм2 на еден плод. 

Член 33 
Крутите од екстра квалитет и од I квалитет 

се пакуваат со слагање во средни отворени плитки 
летварици (JUS D.F 1.021), големи отворени плитки 
летварици (JUS D.F1.022), затворени плитки летва-
рици (JUS D.F1.023), двојни плитки летварици 
(JUS D.F1.025), затворени мали летварици 
(JUS D.F1.027), затворени американски сандаци 
(JUS D.F1.031), затворени кабинетски сандаци 
(JUS D.F1.032) или во отворени плитки летварици 
(JUS D.F1.036). 

Крутите од II квалитет се пакуваат во средни 
отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), голе-
ми отворени плитки летварици (JUS D.F1.022), 
двојни плитки летварици (JUS D.FL025), ле пз а -
рици јаболчарници (JUS D.F1.026 или JUS D.F1.037) 
или во отворени плитки летварици (JUS D.F1.036), 

3. Дуњи 
Член 34 

Според квалитетот, душите се пуштаат во про-
мет како дуњи од I квалитет и II квалитет. 

Член 35 
Дуњите од I квалитет мораат да бидат пра-

вилно развиени, пречником на плодот мора да из-
несува најмалку 70 мм, месото на плодот мора да 
има светложолта боја и без кафеави дамки, а по-
кожицата на плодот не смее да има црни дамки. 

Член 36 
Луњите од II квалитет можат да имаат до 5*/в 

плодови со кафеави дамки и со помали оштету-
вања, а пречникот на плодот мора да изнесува 
најмалку 50 мм. 

Член 37 
Дуњите се пакуваат во двојни плитки летва-

рици (JUS D.F1.025) или во летварици јаболчарни-
ци (JUS D.F1.026 или JUS D.F1.037). 

Дуњите можат да се испорачуваат и во расту-
рена состојба (ринфуза), со тоа што подот и ѕидо-
вите на превозното средство да мораат да бидат 
обложени со хартија, а дебелината на пластот на 
Луњите не смее да биде поголема од 1,2 м. 

4. Праски 
Член 38 

Според квалитетот, праските се пуштаат во 
промет како праски од екстра квалитет, I квали-
тет и II квалитет. 

Член 39 
Според големината, праските се еортираат во 

7 групи, и тоа: 
Пречник на плодот Ознака на калибарот 
над 90 мм ЛАЛА 
над 81 мм до 90 mm AAA 
над 74 мм до 81 мм АА 
над 68 мм до 74 мм А 
над 62 мм до 68 мм В 
над 56 мм до 62 мм Д 
над 50 мм до 56 мм Д 
Во единица пакување до 10% од бројот »а пло-

довите можат да имаат до 10 мм помал или пого-
лем калибар од оној што е означен на деклара-
цијата, 

Член 40 
Како праски од екстра квалитет можат да се 

пуштаат во промет само плодови на праски од бла-
городни сорти. 

Праските од екстра квалитет мораат да бидат 
уедначени според формата, бојата и големината, 
без никакви мани, и сортирани според големината, 
со тоа што пречникот ка плодот да мора да из-
несува најмалку 62 мм. 

Член 41 
Како праски од I квалитет можат да се пу-

штаат во промет плодови на праски од благородни 
сорти и од некалемени сорти (лозарски праски). 

Праските од I квалитет мораат да бидат уедна-
чени според формата, бојата и големината и сорти-
рани според големината, со тоа што пречникот на 
плодот да мора да изнесува најмалку 50 мм, а ако 
плодовите се обрани до 31 јули — најмалку 47 мм. 

Кај праските од овој квалитет дозволени се 
помали отстапувања во поглед на формата, разви-
еноста и бојата, карактеристични за односната 
сорта. 

Кај пресните од овој квалитет издолженоста 
на плодот не смее да биде поголема од 1 цм, а 
оштетувањата од болести, штетници, град, мраз, 
средства за заштита на растенијата и од механич-
ки повреди можат да изнесуваат вкупно најмногу 
до 0,5 цм2 на еден плод. 

Декларацијата за праски од овој квалитет мо-
ра да содржи и ознака на сортата. 

Член 42 
Праските од II квалитет мораат да бидат сор-

тирани според големината, а не мораат да бидат 
уедначени според формата и бојата. 

Кај праските од овој квалитет оштетувањата од 
болести, штетници, град, мраз, средства за заштита 
на растенијата и од механички повреди можат да 
изнесуваат вкупно најмногу до 1,5 цм2 на еден 
плод. 

Член 43 
Пра ските се пакуваат во големи отворени лет-

варици (JUS D.F1.022), затворени плитки летвари-
ци (JUS D.F1.023) или во отворени плитки летва-
рици (JUS D.F1.036). 

5 Ка јечи 
Член 44 

Според квалитетот, кајсиитѕ се пуштаат во 
промет како ка јени од екстра квалитет, .1 квали-
тет и II квалитет. 

Член 45 
Ка јоште од екстра квалитет мораат да бидат 

уедначени според формата, бојата и големината, 
без никакви мани, и сортирани според големината, 
со тоа што пречник от на плодот мора да изнесува 
најмалку 30 мм. 

Во единица пакување до 10°/е од бројот на пло-
довите можат да имаат до 5 мм помал или поголем 
калибар од оној што е означен на декларацијата. 

Член 46 
Кај спите од I квалитет мораат да бидат уед-

начени според формата, бојата и големината и 
сортирани според големината, со тоа што пречни-
ком на плодот да мора да изнесува најмалку 30 мм. 

Кај камените од овој квалитет издолженоста 
на плодот не смее да биде поголема од 1 цм, а 
оштетувањата од болести, штетници, град, мраз, 
средства за заштита на растенијата и од механи-
ц и повреди можат да изнесуваат вкупно најмногу 
до 0,5 цм2 на еден плод. 

Во единица пакување до 10% од бројот на пло-
довите можат да имаат до 10 мм помал или поголем 
калибар од оној што е означен на декларацијата. 

Декларацијата за најсин од овој квалитет мо-
ра да содржи и ознака на сортата. 

Член 47 
Кајсиите од П квалитет не мораат да бида* 

уедначени според формата, бојата н големината, 
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киту сортирани според големината. Пречникот на 
плодот на кајсиите од овој квалитет мора да изне-
сува најмалку 25 мм. 

Кај кај спите од овој квалитет издолженоста 
на плодот не смее да биде поголема од 2 цм, а 
оштетувањата од болести, штетници, град, мраз, 
средства за заштита на растенијата и од меха-
нички повреди можат да изнесуваат вкупно нај-
многу до 1 цм2 на еден плод. 

Во единица пакување до 15% од бројот на пло-
довите можат да "имаат до 10 мм помал или пого-
лем калибар од оној што е означен на деклараци-
јата. ̂  

Член 48 
Кајсиите од екстра квалитет се пакуваат во 

средни отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), 
сложени плитки летварици (JUS D.F1.024), затво-
рени кабинетски сандаци (JUS D.F1.032) или во 
отворени плитки ле^варици (JUS D.F1.036). 

Кај спите од I квалитет се пакуваат во средни 
отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), сло-
жени плитки летварици (JUS D.F 1.024) или во 
отворени плитки летварици (JUS D.F1. 036). 

Кај спите од II квалитет се пакуваат во средни 
отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), сложени 
плитки летварици (JUS D.F1.024), или во отворени 
плитки летварици (JUS D.F1.036). 

Кај спите од екстра квалитет се пакуваат само 
во еден пласт, со тоа што плодовите да мораат да 
бидат одвоени еден од друг со соодветен обложен 
материјал, а подот и страниците на амбалажата 
мораат да бидат обложени со ^употребувана чиста 
хартија. 

Камените од I и II квалитет се пакуваат со 
редење на плодовите во еден или два пласта, со 
тоа што при пакувањето во два пласта помеѓу 
горниот и долниот пласт мора да се стави бранест 
картон или табак цврста хартија заради заштита 
од механички повреди. 

Кај спите од I и II квалитет можат да се па-
куваат и со редење на плодовите без слагање (со 
напнување), со тоа што во единица пакување да 
не смеат да се пакуваат повеќе од 8 кг кајсии Од 
I квалитет односно повеќе од 10 кг кајсии од 
II квалитет. 

6! Сливи 
Член 49 

Според квалитетот, сливите се пуштаат во про-
лет како сливи од екстра квалитет, I квалитет и 
II квалитет. 

Член 50 
Сливите од екстра квалитет мораат да бидат 

уедначени според формата, бојата и големината, 
обрани со рака, со рачка, со запазен прашец нера-
спукнати и без никакви други мани. 

Во единица пакување сливите од овој квали-
тет можат да содржат до 5% плодови без рачки 

Големината на сливите од екстра квалитет мора 
да биде над просечната големина во односната 
година. 

Член 51 
Сливите од I квалитет мораат да бидат уедна-

чени според формата, бојата и големината и обрани 
со рака. 

Сливите од овој квалитет можат да отстапу-
ваат во поглед на формата и бојата што се карак-
теристични за "односната сорта, а издолженоста на 
плодот не може да биде поголема од 1/3 од преч-
ником 

Сликите ренклоди можат да имаат и. помали 
зараснати напукнатине 

Декларацијата за сливи од овој квалитет мора 
да содржи и ознака на сортата. 

Член 52 
Како сливи од II квалитет можат да се пуштаат 

во промет сливи што не им одговараат на условите 
со овој правилник пропишани за сливи од екстра 
квалитет или ол I квалитет, со тоа што да мораат 

да ги исполнуваат условите од членот 15 на овоЈ 
правилник. 

Во единица пакување може да има до 10% пло-
дови со оштетувања на покожицата од болести, 
штетници и механички повреди, но најмногу на 1/4 
од површината на плодот. 

Член 53 
Сливите од екстра квалитет и од I квалитет 

се пакуваат во средни отворени плитки летварици 
(JUS D.F1.021) или големи отворени плитки летва-
рици (JUS D.F1.022). 

Сливите од II квалитет можат да се.пакуваат 
и во коси летварици (JUS D.F1.030). 

7. Дреши 

Член 54 
Според квалитетот, дреш рт е се пуштаат во про-

мет како цреши од екстра квалитет и од I квалитет. 
Член 55 

Како цреши од екстра квалитет можат да се 
пуштаат во промет само цреши од благородни сорти. 

Црешите од екстра квалитет мораат да бидат 
цврсти, правилно развиени и уедначени според го-
лемината, бојата и зрелоста, мораат да ги имаат 
изразени сите карактеристики за односната сорта, 
а пречникот на плодот мора да изнесува најмалку 
20 мм. 

Во единица пакување може да има до 5% пло-' 
дови што не ги исполнуваат условите пропишани 
за црешите од екстра квалитет, со тоа што плодо-
вите да не смеат да бидат меки ниту презреани, а до 
2% може да има црвливи или повредени плодови. 

Декларацијата за цреши од екстра квалитет не 
мора да содржи ознака на сортата. 

Во единица пакување до 10% плодови можат да 
имаат пречник помал од 20 мм, но не помал од 
17 мм. 

Член 56 
Црешите од I квалитет мораат да бидат цврсти, 

правилно развиени и уедначени според големината, 
бојата и зрелоста, со тоа што кај црешите од овој 
квалитет се дозволени помали отстапувања во по-
глед на формата и бојата карактеристични за одно-
сната сорта. 

Пречникот на плодот мора да изнесува најмал-
ку 17 мм, а пречникот на плодот кај раните сорти 
може да биде помал од 17 мм, но не помал од 15 мм. 

Во единица пакување може да има до 10% пло-
дови што не им одговараат на условите пропишани 
за I квалитет, со тоа што меѓу тие плодови да може 
да има до 4% повредени и до 3% црвливи плодови. 

Во единица пакување до 10% од бројот на пло-
довите може да има со пречник помал од пречникот 
од ставот 2 на овој член, но не помал од 15 мм, а кај 
раните сорти — не помал од 13 мм. 

Член 57 
Црешите се пакуваат во мали отворени плитки 

летварици (JUS D.F1.020), средни отворени плитки 
летварици (JUS D.F1.021), или во големи отворени 
плитки летварици (JUS D.F1.022). 

8. Вишни и марели 
Член 58 

Според квалитетот, вишните и марелите се 
пуштаат во промет како вишни и марели од I ква-
литет и од II квалитет. 

Член 59 
Вишните и марелите од I квалитет мораат да 

бидат правилно развиени, уедначени според голе-
мината и зрелоста и да имаат боја карактеристична 
за односната сорта. 

Член 60 
Кај вишните и марелите од II квалитет доз-

волени се помали отстапувања во поглед на разви-
еноста и бојата карактеристична за односната сорта, 
и тие не мораат да бидат уедначени според голе-
мината и зрелоста. 
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Вишните и моделите од овој квалитет можат да 
додржат до 5% плодови оштетени од болести, штет-
ници или средства за заштита на растенијата. 

Член 61 
Вишните и марелите се пакуваат во мали отво-

рени плитки летварици (JUS D.F1.020), средни 
отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), или во 
големи отворени плитки летварици (JUS D.F1.022). 

9. Десертне грозје 
Член 62 

Според квалитетот десертното грозје се пушта 
feo промет како десертно грозје од екстра квалитет, 
2 квалитет и И квалитет. 

Член 63 
Како грозје од екстра квалитет може да се 

Пушта во промет само грозје од благородни сорти, 
и тоа: мадлен, анжевин, перлета, дилајт, томпсонов 
оеанец, панс-прекоч, кардинал, италија, јулски му-
скат, александриски мускат и други мускати, кра-
лица на лозјата, хамбург-мускат, афус-али, разни 
Дренкови, шасле, смедеревка и други благородни 
$орти грозје. 

Член 64 
Гроздовите на десертно грозје од екстра квали-

тет мораат да имаат форма, развиеност и боја ка-
рактеристични за односната сорта и мораат да би-
дат без никакви мани. Бобинките на гроздовите 
мораат да бидат во правилна форма, добро разви-
ени, рамномерно распоредени на гроздинката, по-

! криени со прашец и да имаат уедначена боја и го-
лемина. 

Тежината на грозног мора да изнесува најмалку 
200 грама кај грозјето со крупни бобинки, а најмал-
ку 150 грама кај ситнозрнените сорти. До 10% од 
гроздовите во единица пакување можат да имаат по-
мала тежина од 150 грама, но не помала од 100 грама. 

Во единица пакување до 5°/о од тежината на 
Грозјето можат да отстапуваат од условите пропи-
шани за екстра квалитет, со тоа што во тие 5°/о да 
може да има до 3% бобинки откинати од грозд ин-

I ката. 
Член 65 

Гроздовите на десертне грозје I квалитет мо-
раат да имаат исти својства како гроздовите на де-
сертне грозје од екстра квалитет, со тоа што босан-
ките на гроздинката не мораат да бидат сосема 
рамномерно распоредени, и што можат да имаат 
помали недостатоци во поглед на бојата-и помали 
*раги на вжегнатини од сонце. 

Тежината на гроздот мора да изнесува најмалку 
150 грама кај сортите со крупни бобинки, а најмал-
ку 100 грама кај сортите со ситни бобинки. 

Во единица пакување до 10°/о од гроздовите 
можат да имаат тежина помала од 100 грама, но не 
помала од 75 грама. 

Во единица пакување до 1С°/о од тежината на 
грозјето можат да отстапуваат од условите пропи-
шани за I квалитет, со тоа што во тие 10°/о да може 
да има до 3% бобинки откинати од грозд инката. 

Декларацијата за грозје од овој квалитет мора 
да содржи и ознака на сортата. 

Член бб 
Десертното грозје од II квалитет може да има 

гроздови во неправилна форма, развиеност и боја 
и може да има мали вжегнатини на покожицата, со 
прегреани или недозреани бобинки, со збиени бо-
бинки, како и со неприродно распоредени бобинки 
на гроздинката. 

Тежината на гроздот мора да изнесува најмалку 
75 грама. 

Во единица пакување до 10°/о од гроздовите мо-
жат да имаат тежина помала од 75 грама. 

Во десертно грозје од II квалитет може да се 
распореди и грозје од вински сорти. 

Декларацијата за грозје од овој квалитет мора 
Ла содржи и ознака на сортата. 

Член 67 
Десертното грозје од екстра квалитет се пакува 

во мали отворени плитки летварици (JUS D.F1.020) 
или во средни отворени плитки летварици (JUS 
D.F1.021). 

Десертното _ грозје од I квалитет се пакува во 
средни отворени плитки летварици (JUS D.F1.021), 
големи отворени плитки летварици (JUS D.F1.022) 
или во затворени плитки летварици (JUS D.F1.023). 

Десертното грозје од II квалитет се пакува во 
средни отворени плитки летвармци (JUS D.F1.021), 
големи отворени плитки летварици (JUS D.F1.022) 
или во коси летварици (JUS D.F1.030). 

10. Јаготки 
Член 68 

Според квалитетот, јаготките се пуштаат вр 
промет како јаготки од екстра квалитет, I квалитет 
и II квалитет. 

Член 69 
Јаготките од екстра квалитет мораат да имаат 

форма, развиеност и боја карактеристични за одно-
сната сорта, мораат да бидат без никакви мани, со 
нашки и скратена рачка. 

Плодовите од јаготки од екстра квалитет мо-
раат да бидат без частички земја. 

Пречникот на плодот кај крупните и средно 
крупните сорти мора да изнесува најмалку .30 мм, 
а кај другите сорти — најмалку 20 мм. 

„ Член 70 
Јаготките од I квалитет мораат да имаат при-

ближно иста форма, големина и боја како ја тетките 
од екстра квалитет. 

Плодовите на јаготки од овој квалитет можат 
да бидат со сосема незначителни частички земја. 

Пречникот на плодот кај крупните и средно 
крупните сорти мора да изнесува најмалку 25 мм, 
а кај другите сорти — најмалку 15 мм. 

Во единица пакување до 10% од тежината на 
јаготките можат да отстапуваат од условите про-
пишани за I квалитет, со тоа што во тие 10% да 
може да има до 2% расиплив^ плодови. 

Член 71 
Јаготките од II квалитет можат да имаат помал 

пречник од 15 мм. Во единица пакување може да 
има до 20% плодови без чашички и рачки, како 
и до 10% презреани плодови. 

Член 72 
Јаготките се пакуваат во мали отворени плит-

ки летварици (JUS D.F1.020) кои мораат да бидат 
во рамови (JUS D.F1.035), или во кошничмња за 
јаготки (JUS D.F1.045). 

11. Малинкп 
Член 73 

Според квалитетот, малинките се пуштаат во 
промет како малинки од екстра квалитет^ I ква-
литет и II квалитет. 

Член 74 
Малинките од екстра квалитет мораат да имаат 

форма, развиеност и боја карактеристични за од-
носната сорта, и мораат да бидат уедначени според 
големината, формата, зрелоста и бојата и без чашки. 

Член 75 
Малинките од I квалитет мораат да бидат пра-

вилно развиени, уедначени според големината и 
зрелоста и со изразена боја карактеристична за од-
носната сорта. 

Малинките од овој квалитет можат да содр-
жат до 5% плодови со чашка. 

Член 76 
Малинките од II квалитет можат да бидат со 

неуедначена зрелост, а можат да содржат до 10% 
плодови со .чашка. 
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Член 77 
Малинките од екстра квалитет и од I квали-

тет се пакуваат во мали плитки летварици (JUS 
D.F1.020) кои мораат да бидат во рамови (JUS 
D.F1.033). 

Малинките од П квалитет можат да се паку-
ваат во летвариците од ставот 1 на овој член, кои 
не мораат да бидат во рамови. 

12. Капинка. 
Член 78 

Според квалитетот, капинките се пуштаат во 
промет како капинки од I квалитет и II квалитет. 

Член 79 
Капинките од I квалитет мораат да бидат до-

бро развиени, уедначени според формата, големи-
ната, зрелоста и бојата и без чашка. 

Член 80 
Во единица пакување на капитен од П ква-

литет може да има до 20% прегреани плодови и 
до 10°/» плодови со чашка. 

Член 81 
Капинките се пакуваат во мали отворени плит~ 

ки летварици (JUS D.F1.020). 

13. Рибизли 
Член 82 

Според квалитетот, рибизлите се пуштаат во 
промет како рибизли од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член ВЗ 
Рибизлите од I квалитет мораат да бидат пра-

вилно развиени и уедначени според големината 
и зрелоста. 

Член 84 
Во единица пакување на рибизли од II квали-

тет може да има до 10% плодови со оштетување 
од штетници и средства за заштита на растенијата. 

Член 85 
Риби зл ите се пакуваат во мали отворени плитки 

летварици (JUS D.F1.020) 

14. Огрозд 
Член 86 

Според квалитетот, огрозд от се пушта во про-
мет како огрозд од I квалитет и од II квалитет. 

Член 87 
Огроздот од I квалитет мора да биде уедначен 

според големината, формата, зрелоста и бојата. 
Член 88 

Огроздот од II квалитет не мора да биде уед-
начен според големината и зрелоста. 

Член 89 
Огроздот се пакува во мали отворени плитки 

летварици (JUS D.F1.020). 

15. Диво грозје 
Член 90 

Според квалитетот, дивото грозје се пушта во 
промет како диво грозје од екстра квалитет и од 
I квалитет. 

Член 91 
Дивото грозје о^ екстра квалитет мора да биде 

нормално развиено, убрано .со рака, да има темно-
сина боја, со запазен прашец и без рачки. 

Во единица пакување може да има до 5% пре-
греани плодови, а во 1 кг не смее да има вкупно 
повеќе од 30 ливчиња, рачки и гранчиња. 

Член 92 
Дивото грозје од I квалитет мора да биде нор-

мално развиено, убрано со рака, да има темносина 

боја, без рачки, а може да има незначителни мани 
во поглед на развиеноста, бојата и цврстината. Ди-
вото грозје од овој квалитет не мора да биде уед-
начено по зрелост. 

Во единица пакување може да има до 10% 
презреан^ плодови, а во 1 кг не смее да има вкуп-
но повеќе од 45 ливчиња, рачки и гранчиња. 

Член 93 
Дивото грозје се пакува во мали отворени плит-

ки летварици (JUS D.FI;020) кои мораат да бидат 
во рамови (JUS D.F1.033). 

Дивото грозје може да се пакува и во картон-
ски кутии и мали кошници. 

16. Орев 
Член 94 

Според квалитетот, оревот во лушпа се пушта 
во промет како орев во лушпа од екстра квалитет, 
I квалитет и П квалитет. 

Член 95 
Оревот во лушпа од екстра квалитет мора да 

биде со тенка лушпа, да има светла боја, без оста-
тоци на клапина и дамки, уедначен по форма, го-
лемина и изглед, а може да содржи до 12% вода. 
Јатките од орев од овој квалитет мораат да бидат 
наполно зрели и да имаат посветла боја и мораат 
добро да ја исполнуваат лушпата. 

Во единица пакување може да има до 5°/о! 
плодови на ореви од други сорти односно типови. 

Во единица пакување може да има до 10°/« пло-
дови со лушпа што не им одговара во се на усло-
вите од ставот 1 на овој член, како и до 10°/о пло-
дови со јатка која не им одговара на условите од 
ставот 1 на овој член, со тоа што вкупно да не 
може да има повеќе од 5в/о црвливи, мувлосани, 
зејтинести или вжегнзати јатки. 

Оревот во лушпа од екстра квалитет мора да 
има пречник од најмалку 27 мм. 

Член 96 
Оревот во лушпа од I квалитет мора да ги 

исполнува условите пропишани во членот 95 став 
1 на овој правилник. 

Во единица пакување може да има до 10°/о 
плодови од други сорти односно типови. 

Во единица пакување може да има до 15Vo 
плодови со лушпа која не им одговара на условите 
од членот 95 став 1 на овој правилник и до 15Vo 
плодови со јатка која не им одговара на условите 
од членот 95 став 1 на овој правилник. 

Според големината на плодовите, оревот во 
лушпа од I квалитет се пушта во промет како: орев 
во лушпа со пречник над 27 мм, орев во лушпа со 
пречник над 26 до 27 мм и орев во лушпа со преч-
ник од 24 до 26 мм. 

Член 97 
Оревот во лушпа што не ги исполнува условите 

од чл. 95 и 96 на овој правилник се пушта во про-
мет како орев во лушпа од II квалитет. 

Оревот во лушпа од II квалитет во единица 
пакување може да содржи плодови од разни сорти 
односно типови, како и плодови од коскешгиви 
ореви. 

Одредбата на членот 96 став 4 од овој правил-
ник се однесува и на оревот во лушпа од II квали-
тет, со тоа што во промет може да се пушта и орев 
во лушпа со пречник од 20 до 24 мм. Оревот во 
лушпа со пречник од 20 до 24 мм мора да биде 
деклариран како „ситен орев". 

За орев во лушпа од II квалитет што има преч-
ник над 24 мм, не е задолжително да се сортира по 
големина. 

Во единица пакување на орев во лушпа од II 
квалитет кој е сортиран по големина, може да има 
до 1(Г/о плодови од помал или поголем калибар од 
оној што е означен во декларации ата, а во единица 
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пакување на ситен орев може да има до 10% пло-
дови со калибар помал од 20 мм, но не помал од 
18 мм. 

Член 98 
Според квалитетот, затката од орев се пушта во 

промет како јатка од орев од екстра квалитет, I 
квалитет и II квалитет. 

Член 99 
Јатката од орев од екстра квалитет мора да 

биде цела, на пресекот да има светла и уедначе-
на боја, да е сува, невжегната, без мувла, без де-
лови од лушпа, преграда и други примеси, и мора 
да има пречник од најмалку 22 мм. 

• Член 100 
Јатката од орев од I квалитет мора да ги има 

истите својства како јатката од орев од екстра 
квалитет, со тоа што пречникот на јатката да може 
да биде од 16 до 22 мм. 

Во единица пакување до 15°/о јаггки можат да 
бидат во четвртинка. 

Член 101 
Како јатки од орев од II квалитет се пуштаат 

во промет цели и распукнута јатки со пречник под 
16 мм, како и јатки во четвртинки од различна 
големина. 

Во единица пакување може да има до 15% јат-
ки во вид на скршени четвртинка. 

Член 102 
Декларацијата за ореви мора да содржи и оз-

нака: „Поранешна берба" ако такви ореви се на-
оѓаат во промет во времето кога и ореви од нова 
берба. 

Член 103 
Оревот во лушпа се пакува во вреќи од ретко 

ткаење (JUS D.G4.020) или во вреќи од тројна нат-
рон-хартија. 

Јатките од орев се пакуваат во затворени (аме-
рикански) сандаци (JUS D.F 1.031) обложени со 
пергамин-хартија или целофан. 

17. Лешник 
Член 104 

Според квалитетот, лешникот во лушпа се пушта 
во промет како лешник во лушпа од екстра ква-
литет, I квалитет и II квалитет, а според големината 
на плодот: мошне крупен — со пречник над 18 мм, 
крупен — со пречник над 16 до 18 мм, средно кру-
пен — со пречник над 13 до 16 мм, ситен — со 
пречник помал од 13 мм и некалибриран — со преч-
ник од разна големина, но не помала од 13 мм. 

Член 105 
Лешник от во лушпа од екстра квалитет мора 

да биде со јатка без клапина и дамки, сув, со тоа 
да може да содржи најмногу до 10°/о вода. 

Лешникот од овој квалитет мора да биде сор-
тиран по големина, и мора да им одговара на ус-
ловите пропишани за мошне крупен и крупен 
лешник. 

Во единица пакување може да има впупно до 
5% празни, црвливи или мувлосани плодови, како 
и до 1% плодови со мани на лушпата. 

Декларацијата за лешник од овој квалитет не 
мора да има ознака на сортата. 

Член 106 
Лешникот во лушпа од I квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 105 став 1 на овој 
правилник. 

Лешникот од овој квалитет мора да биде сор-
тиран според големината и мора да им одговара на 
условите пропишани за мошне крупен, крупен и 
средно крупен лешник. 

Во единица пакување може да има вкупно до 
10% празни, црвливи или мувлосани плодови, како 
и до 2% плодови со мани на лушпата. 

Член 107 
Како лешник во лушпа од II квалитет се смета 

лешник кој не ги исполнува условите од чл. 
105 и 106 на овој правилник, и ситен и н екалибри-
ран лешник. 

Во единица пакување може да има вкупно до 
12 празни, црвливи или мувлосани плодови, како и 
до 3% плодови со мани на лушпата. 

Член 108 
Според квалитетот, јатката од лешник се пушта 

во промет како јатка од лешник од екстра квали-
тет, I квалитет и II квалитет. 

Член 109 
Јатката од лешник од екстра квалитет мора да 

биде цела, без лушпа, без знаци на мувла и вжег-
натост, без дамки на површината, одбрана, нормал-
но развиена и во боја карактеристична за однос-
ната сорта. 

Во единица пакување може да има до 0,25% 
лушпа и туѓи примеси; до 0,50% вжегнати, мувло-
сани, гнили и црвливи јатки; до 1% искршени јат-
ки; до 2% неправилно развиени јатки; до 3% меха-
хички оштетени јатки и до 3% јатки од други 
несродни сорти. 

Член НО 
Јатк&та од лешник од I квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 109 став 1 на овој 
правилник. 

Во единица пакување може да има до 0,30% 
лушпи и туѓи примеси; до 1% вжегнати, мувлосани, 
гнили и црвливи јатки; до 3% искршени јатки; до 
4% неправилно развиени јатки; до 5% механички 
оштетени јатки и до 5% јатки од други несродни 
сорти. 

Член 111 
Јет ката од лешник од II квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 109 став 1 на овој 
правилник. 

Во единица пакување може да има до 0,35% 
лушпи и туѓи примеси; до 2% вжегнати, мувло-
сани, гнили и црвливи јатки; до 5% искршени јат-
ки; до 5% неправилно развиени јатки; до 10% ме-
ханички оштетени јатки и до 10% јатки од други 
несродни сорти. 

Член 112 
Лешникот во лушпа се пакува во јутени вре-

ќи (JUS D.G4.020) и во вреќи од тројна натрон-
хартија. 

Јатката од лешник се пакува во затворени аме-
рикански сандаци (JUS D.F1.031) или во тројни 
вреќи_ од натрон-хартија. 

18. Бадем 
Член ИЗ 

Според квалитетот, бадемот во лушпа се пушта 
во промет како бадем во лушпа од I квалитет и II 
квалитет. 

Член 114 
Бадемот во лушпа од I квалитет мора да биде 

од иста сорта или од сорта со слични особини, со 
мека или полумека лушпа, одбран, сув и без смола, 
како и со карактеристичен изглед за односната 
сорта. 

Во единица пакување може да има вкупно до 
10% празни, мувлосани или црвливи плодови, до 
2% горчливи плодови, до 5% плодови од несродни 
сорти и до 5% плодови со мани на лушпата. 

Член 115 
Бадемот во лушпа од II квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 114 став 1 на овој 
правилник, со тоа што да може да содржи и пло-
дови со тврда лушпа. 

Во единица пакување може да има вкупно др 
12% празни, мувлосани или црвливи плодови, до 3% 
горчливи плодови, до 10% плодови од несродни сор-
ти и до 10% плодови со мани на лушпата. 
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Член 116 
Во единица пакување на бадем во лушпа може 

да има вкупно до 2% кршени лушпи, клалина и 
туѓи примеси. 

Член 117 
Според квалитетот, јатката од бадем се пушта 

во промет како јатка од бадем од екстра квалитет, 
I квалитет и II квалитет. 

Член 118 
Јатката од бадем од екстра квалитет мора да 

биде од иста сорта, добро развиена, цела, блага, 
сува, со фина покожица, без дамки, смола и нев-
жегната. 

Во единица пакување може да има до 2% двој-
ни јатки (близнаци); до 0,25% лушпи и туѓи при-
меси; вкупно до 1% јатки вжегнати, мувлосани, 
гнили, црвливи, црни или со смола, до 1% горчливи 
јатки; до 5% механички оштетени (кршени) јатки; 
до 1% јаглен недоволно развиени и јатки во непра-
вилна форма и до 5% јатки од благи несродни 
сорти. 

Член 119 
Јатката од бадем од I квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 118 став 1 на овој 
правилник. 

Во единица пакување може да има до 5% двој-
ни јатки; до 0,25% лушпи и туѓи примеси; вкупно 
до 2% јатки вжегвати, мувлосани, гнили, црвливи, 
црни или со смола; до 3% горчливи јатки; до 5% 
механички оштетени јатки; до 3% јатки недоволно 
развиени и во неправилна форма и до 5% јатки 
од благи несродни сорти. 

Член 120 
Јатката од бадем која не ги исполнува условите 

од чл. 118 и 119 на овој правилник, се пушта во 
промет како јатка од бадем од II квалитет. 

Во единица пакување може да има до 40% 
двојни јатки; до 0,25% лушпи и туѓи примеси; 
вкупно до 3% јатки вжегнати, мувлосани, гнили, 
црвливи, црни или со смола; горчливијатки;до 10% 
механички оштетени јатки; до 5% јатки недоволно 
развиени и во неправилна форма и до 10% јатки 
од благи несродни сорти. 

Член 121 
Бадемот во лушпа се пакува во јутени вреќи 

(JUS F.G4.020) или во вреќи од тројна натрон-хар-
тија. 

Јатката од бадем се пакува во затворени аме-
рикански сандаци (JUS D.F1.031) или во тројни 
вреќи од натрон-хартија. 

Б. Јужно овошје 

1. Агруми 
Член 122 

Како агруми, во смисла на овој правилник, се 
сметаат лимонот, портокал от, мандарината и грејп-
фрутот (grape-fruit). 

Член 123 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, агрумите што се пуштаат во промет мораат да 
имаат изразени особини карактеристични за сво-
јот вид и сорта, не смеат да бидат брчкави и не 
смеат да имаат механички и други повреди. 

Агрумите мораат да имаат боја својствена за 
видот и сортата, а во зависност Oft периодот на бер-
бата и од зоната на производството, со тоа што 
плодовите од лимени и портокали мораат да имаат 
специфична жолта боја на најмалку % од површи-
ната на плодот, а плодовите на мандарини — на 
најмалку 2/з од површината на плодот. 

Член 124 
Според квалитетот, а гру мит е се пуштаат во про-

мет како агруми од екстра квалитет, I квалитет и 
II квалитет. 

Член 125 
Агрумите од екстра квалитет мораат во поглед 

на надворешниот изглед и органолептичките свој-
ства да бидат без никакви мани. 

Во единица пакување плодовите мерат да бидат 
од иста големина. 

Во единица пакување може да има до 5% пло-
дови со едва или повеќе помали зараснати повреди, 
кои не смеат да бидат подолги од 1/10 од означе-
ниот пречник, како и до 2% плодови со деформа-
ции во однос на видот и сортата, со рапава (брчкава) 
кора, со прекумерно задебелена кора, со зелени или 
зеленкави дамки и со една или повеќе плитки по-
вреди предизвикани со град или со оштетувања 
од болести и штетници. 

Вкупните отстапувања од ставот 3 на овој член 
во единица пакување не можат да бидат поголеми 
од 5%. 

Член 126 
Агрумите од I квалитет мораат да им одговараат 

на условите од членот 125 ст. 1 и 2 на овој пра-
вилник. 

Во единица пакување ^ може да има до 10% 
плодови со една или повеќе помали зараснати по-
вреди, кои не смеат да бидат подолги од 2/10 од 
означениот пречник ниту поголеми од 2% од вкуп-
ната површина на плодот, како и до 5% плодови 
со деформации во однос на видот и сортата, со ра-
пава (брчкава) кора и со прекумерно задебелена 
кора, со зелени или зеленикави дамки и со една 
или повеќе плитки повреди предизвикани со град 
или со оштетувања од болести и штетници. 

Вкупните оштетувања од ставот 2 на овој член 
во единица пакување не можат да бидат поголеми 
од 10%. 

Член 127 
А гр умит е што не ги исполнуваат условите од 

чл. 125 и 126 на овој правилник, се пуштаат во 
промет како агруми од II квалитет. 

Во единица пакување^ може да има до 15% 
плодови со една или повеќе зараснати повреди кои 
не можат да бидат подолги од 2/10 од означениот 
пречник ниту поголеми од 5% од вкупната по-
вршина на плодот, како и до 10% плодови со де-
формации во однос на видот и сортата, со рапава 
(брчкава) кора, со прекумерно задебелена кора, со 
зелени или зеленикави дамки и со една или повеќе 
плитки повреди предизвикани со град или со оште-
тувања од болести и штетници. 

Вкупните отстапувања од ставот 2 на овој 
член во единица пакување не можат да бидат по-
големи од 15%. 

Член 128 
Забрането е да се пуштаат во промет: лимени 

кои во однос на вкупната тежина на плодот не 
содржат повеќе од 25% сок, портокал и кои не со-
држат повеќе од 30% сок мандарини кои- не со-
држат повеќе од 33% сок и грејпфрут кој ве со-
држи повеќе од 35% сок. 

Член 129 
Забранета е употребата на материи за мену-

вање на природните својства на агрумите, а осо-
бено за менување на миризбата и вкусот (дифе-
иил и ел.). 

Член 130 
Агрумите мораат да бидат сортирани според 

големината, со тоа што пречникот на лимовите мо-
ра да изнесува најмалку 45 мм, на портокалите ~ 
53 мм, мандарините — 45 мм и грејпфрутот — 
70 мм. 

Член 131 
Според големината на плодот, лимовите се сор-

тиран во следните групи: 
Пречник на плодот во мм Ознака на калибарот 

над 75 до 80 1 
над 70 до 75 2 
над 65 до 70 3 
над 60 до 65 4 
итд 55 до 60 5 
над 50 до 55 6 
над 45 до 50 I 
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Член 132 
Според големината на плодот, портокалите се 

сортираат во следните групи: 
Пречник на плодот во мм Ознака на калибарот 

над 92 до 98 1 
над 88 до 92 2 
над 85 до 88 3 
над 81 до 85 4 
над 76 до 81 5 
над 73 до 76 в 
над 70 до 73 7 
над 67 до 70 8 
над 65 до 67 9 
над 63 до 65 10 
над 61 до 63 И 
над 57 до 61 12 
над 53 до 57 13 

Член 233 
Според големината на плодот, мандарините се 

сортираат во следните групи: 
Пречник ва плодот во мм Ознака на калибарот 

над 71 до 77 0 
над бб до 71 1 
над 61 до бб 2 
над 57 до 61 3 
над 53 до 57 4 
над 49 до 53 - 5 
над 45 до 49 6 
над 43 до 45 7 
над 41 до 43 8 
над 38 до 41 9 
над 35 до 38 10 

Член 134 
Според големината на плодот, грејпфрута? се 

сортира во следните групи: 
Пречник на плодот во мм Ознака на калибарот 

над 114 до 122 1 
над 105 до 114 2 
над 98 до 105 3 
над 92 до 98 4 
над 88 до 92 5 
над 85 до 88 6 
над 81 до 85 7 
над 75 до 81 8 
над 70 до 75 9 

Член 135 
Декларацијата за агруми мора да содржи и 

податок за видот и количината на средствата што 
се употребени за заштита од растителни болести и 
штетници, ако се употребени такви средства, а не 
мора да содржи податок за сортата, освен за пор-
токал и. 

Член 136 
Ако а грубите се пуштаат во промет во амба-

лажа што е третирана со дифенил или со друго 
хемиско средство, во декларацијата мора да се 
назначи дека кората на агрумите не е за јадење. 

2. Банани 
Член 137 

Според квалитетот, бананите се пуштаат во 
промет како банани од I квалитет и II квалитет. 

Член 138 
Бананите од I квалитет мораат да бидат добро 

развиени, со месо без шуплини, и да имаат мири-
зба карактеристична за банани, а тежината на 
одделен плод мора да изнесува најмалку 100 грама. 

Во прометот на мало плодовите на банани од 
овој квалитет мораат да имаат жолта боја карак-
теристична за дозреана банана, малку смекната 
конзистенција на месото и изразена арома на до-
зреана банана. 

Црните точкести дамки на покожицата од банана 
не се сметаат како мана, ако покожицата не е на-
пукната, освен дамките што се во распаѓање (ли-
гавост дамки). 

у 
Член 139 

Бананите од II квалитет мораат да им одгова-
раат на условите од членот 138 на овој правилник, 
со тоа што тежината на одделен плод да може 
да биде под 100 грама. 

Во единица пакување може да има 5°/о плодови 
со оштетувања кои не влијаат врз трајноста и упо-
требливоста на плодовите. 

В. Лубеници и дињи 
1. Лу беници 

Член 140 
Според квалитетот, лубениците се пуштаат во 

промет како лубеници од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 141 
Лубенипите од I квалитет мораат да бидат 

правилно и добро развиени, со рачка долга до 4 цм 
и без траги на оштетување од растениски болести 
и штетници, а особено од антракноза, а семките 
мораат да бидат нормално развиени и мораат лесно 
да се одвојуваат од јастивиот дел на лубеницата. 

Дозволени се помали отстапувања во поглед 
на бојата на кората што е карактеристична за 
соодветната сорта на лубеници, а особено во поглед 
на бојата на делот од лубеницата што бил во 
допир со земја. 

Член 142 
Лубениците од II квалитет мораат да им од-

говараат на условите од членот 141 на овој пра-
вилник, со тоа што можат да бидат со помали 
недостатоци во поглед на бојата на кората, меха-
ничките повреди и оштетувањата од растениски бо-
лести и штетници. 

Член 143 
Според големината, лубениците се сортираат 

како: лубеници во тежина од 1,5 до 2 кг, лу беници 
над 2 до 3 кг, лубеници над 3 до 5 кг, лубеници над 
5 до 7 кг и лубеници над 7 кг. 

Во една партија односно пакување до 10°/о лу-
беници можат да имаат поголема или помала те-
жина од означената, со тоа што одделна лубеница 
да не може да биде полесна од 1 кг, а лубеница 
од I квалитет — од 3 кг. 

Член 144 „ 
Лубениците се пакуваат во прегради за отво-

рено пакување (ринфуза JUS D.F1.035). 

2. Дињи 
Член 145 

Според квалитетот^ дињите се пуштаат во 
промет како дињи од I квалитет и од И квалитет. 

Член 146 
Дињите од I квалитет мораат да бидат цели, 

чисти, уедначени според формата, бојата на кората 
и големината, благи, со арома карактеристична за 
сортата, обрани без рачка или со рачка во дол-
жина до 2 цм во зависност од сортата. 

Дињите се сортираат според големината, со тоа 
што во една партија односно пакување разликата 
во тежината помеѓу одделни парчиња да може да 
изнесува најмногу 0,5 кг. 

До 5°/о дињи на едно пакување можат да бидат 
со напукнатиот и механички повреди. 

Член 147 
Дињите од И квалитет мораат да им одговараат 

на условите од членот 146 на овој правилник, со 
тоа што да можат да содржат до 5% недоволно 
узреани или презреани дињи и до 10% напукнати 
и механички повредени дињи. 1 

Член 148 
Дињите се пакуваат во големи плитки летва-

рици (JUS D.F1.021), летварици — јаболчарници 
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(JUS D.F1.026 или 037), длабоки летварици за зе-
ленчук (JUS D.F1.028) или во двојни плитки лет-
варици (JUS D.F1.048). 

III. ЗЕЛЕНЧУК 

Член 149 
Како зеленчук, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат плодови или делови на градинар-
ски билки што се наменети за човечка исхрана. 

Член 150 
Ако со овој правилник не е определено пои-

наку, одредбите на чл. 15 до 20, членот 22 освен 
точката 3, и членот 23 на овој правилник согласно 
се применуваат и за зеленчук. 

Член 151 
За миење и за прскање на зеленчук смее да се 

употребува само вода за пиење. 
Член 152 

Во единица пакување зеленчукот мора да биде 
од иста сорта, потекло и квалитет, а ако со овој 

•правилник е пропишано задолжително сортирање 
според големината — и од ист калибар. 

1. Домати (црвен патлиџан) 

Член 153 
Според квалитетот, доматите се пуштаат во 

промет како домати од екстра квалитет, I квалитет 
и II квалитет. 

Член 154 
Доматите од екстра квалитет мораат да имаат 

својства карактеристични за односната copra, мо-
раат -да бидат сортирани според големината, цврст, 
тркалест, мазен, уедначен според формата и зре-
лоста, добро и уедначено бојосани, без зелени де-
лови на грбот и без никакви мани. 

Во единица пакување може да има до 5% пло-
дови што не ги исполнуваат условите пропишани 
за екстра квалитет, со тоа што да не може да има 
повеќе од 2% плодови со напукнатини. 

Член 155 
Доматите од I квалитет мораат да имаат свој-

ства карактеристични за односната сорта, мораат да 
имаат правилна форма, да се нормално развиени, 
без зелени делови на плодот, без механички оште-
тувања и без други мани. 

Во единица пакување може да има до 10% 
плодови што не ги исполнуваат условите пропи-
шани за I квалитет, со тоа што да не може да 
има повеќе од 5% плодови со напукнатине 

Член 156 
Како домати од II квалитет се сметаат доматите 

што не ги исполнуваат условите од чл. 154 и 155 
на овој правилник, како и доматите од сортите со 
ребрести и сплоштени плодови и со плодови во не-
правилна форма. 

Во единица пакување може да има до 10% 
плодови со оштетувања и механички повреди, со 
тоа што зараснатите напукнатини на плодот да не 
можат да бидат поголеми од 3 цм. 

Член 157 
Според големината на плодовите, доматите се 

оортираат како: домати од 35 до 40 мм, домати над 
40 до 47 мм, домати над 47 до 57 мм, домати над 57 
до 67 мм, домати над 67 до 77 мм и домати над 77 
до 87 мм. 

Во единица пакување до 10% од бројот на пло-
довите можат да имаат помал или поголем пречник 
од оној што е означен на декларацијата, со тоа 
што одделен плод да не може да има пречник 
помал од 33 мм, освен кај сортите со изразито 
ситни плодови (бизон и ел.). 

Член 158 
Доматите се пакуваат во средни отворени плит-

ки летварици (JUS D.F1.021), плитки летварици за 
зеленчук (JUS D.F1.029), или во големи отворени 
плитки летварици (JUS D.F1.022 или 049). 

2. Модар патлиџан 

Член 159 
Според квалитетот, модриот патлиџан се пушта 

во промет како модар патлиџан од I и II квалитет. 

Член 160 
Модриот патлиџан од I квалитет мора да биде 

уедначен според формата, должината и бојата, со 
рачка и со неоштетени чашични ливчиња, а тежи-
ната на одделен плод мора да изнесува најмалку 
200 грама. 

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

Член 161 
Модриот патлиџан од II квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 160 на овој пра-
вилник, со тоа што тежината на одделен плод да 
мора да изнесува најмалку 100 грама и што во 
единица пакување може да има до 10% плодови 
со механички оштетувања. 

3. Пиперка 
Член 162 

Според квалитетот, пиперката се пушта во 
промет како пиперка од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 163 
Пиперката од I квалитет мора да биде мазна, 

месеста, уедначена според формата, големината, 
бојата и вкусот (благ или лут), и со рачка. 

Член 164 
Според големината на плодовите, пиперката 

од I квалитет се пушта во промет како: 
1) пиперка бабушка: која содржи до 10 пар-

чиња во 1 кг, која содржи над 10 до 15 парчиња 
во 1 кг или која содржи над 15 до 20 парчиња 
во 1 кг; 

2) патлиџан-пиперка: која содржи до 15 пар-
чиња во 1 кг; или која содржи над 15 до 20 пар-
чиња во 1 кг. 

3) долга пиперка: која содржи до 15 парчиња 
во 1 кг, која содржи над 15—20 парчиња во 1 кг 
или која содржи над 20 до 25 гарчиња во 1кг. 

Во единица пакување на блага пиперка може 
да има до 3% лути плодови, а во единица пакува-
ње на лута пиперка — до 3% благи плодови. 

Во единица пакување може да има до 3% на-
пукнати или механички оштетени плодови. 

Член 165 
Пиперката од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 164 на овој правилник, со 
тоа што во единица пакување на блага пиперка да 
може да има до 10% лути плодови, а во единица 
пакување на лута пиперка — до 10% благи пло-
дови. 

Во единица пакување може да има до 10% 
напукнати или механички оштетени плодови. 

Член 166 
Според големината на плодовите, пиперката од 

II квалитет се пушта во промет како: 
1) пиперка бабушка: која содржи од 10 до 15 

парчиња во 1 кг, која содржи над 15 до 30 парчиња 
во 1 кјт или која содржи над 30 до 50 парчиња 
во 1 кг; 

2) патлиџан-пиперка: која содржи до 15 пар-
чиња во 1 кг, која содржи над 15 до 20 парчиња 
во 1 кг или која содржи над 20 до 30 парчиња 
во 1 кг; 
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3) долга пиперка: која содржи до 15 парчиња 
во 1 кг, која оодржи над 15 до 20 парчиња во 1 кг, 
која содржи над 20 до 30 парчиња во 1 кг или 
која содржи над 30 до 40 парчиња во 1 кг. 

Член 167 
Пиперките се пакуваат во длабоки летварици 

за зеленчук (JUS D.F1.028), летварици — јаболчар-
ници (JUS DUF1.041), големи летварици (JUS D.F1. 
042) или во двојни плитки летварици (JUS D.F1.048). 

4. Краставици 

Член 168 
Според квалитетот, краставиците се пуштаат 

во промет како краставици од I квалитет и од 
II квалитет. 

Член 169 * 
Краставиците од I квалитет мораат да бидат 

цврсти, сочни, правилно развиени, мазни, зелени, 
прави, без горчливост, без шуплина, уедначени 
според формата, должината и бојата, со краток 
врат и со рачка долга до 1 цм. 

* Според должината и тежината на плодовите, 
краставиците се сортираат и се пуштаат во промет 
како: краставици долги над 40 цм односно тешки 
над 700 грама и краставици долги од 30 до 40 цм 
односно тешки од 350 до 700 грама. 

Во единица пакување може да има до 2% пло-
дови со механички оштетувања. 

Член 170 
Краставиците од II квалитет мораат да им од-

говараат на условите од членот 1С9 на овој пра-
вилник, со тоа што не мораат да бидат сортирани 
според големината и што во единица пакување 
може да има до 5% напукнати и .механички оште-
тени плодови. 

Член 171 
Краставиците се пакуваат во големи отворени 

плитки летварици (JUS D.F1.022), длабоки летва-
рици за зеленчук (JUS D.F1.028), плитки летварици 
за зеленчук (JUS D.F1.029), летварици — јаболчар-
ници (JUS D.F1.037), длабоки отворени летварици 
(JUS D.F1.041), големи летварици (JUS D.F1.042) или 
во двојни плитки летварици (JUS D.F1.048). 

5. Тиквички 

Член 172 
Според квалитетот, тиквичките се пуштаат во 

Промет како тиквички од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 173 
Тиквичките од I квалитет мораат да бидат мла-

ди, правилно развиени, уедначени според формата, 
големината и бојата и со мазна кора. 

Според должината на плодот, тиквичките се 
пуштаат во промет како тиквички долги до 20 цм 
и тиквички долги над 20 цм. 

Во единица пакување може да има до 5% пло-
дови со помали механички оштетувања. 

Член 174 
Тиквичките од II квалитет мораат да им одго-

вараат на условите од членот 173 на овој правил-
ник, со тоа што не мораат да бидат уедначени спо-
ред формата, големината и бојата и што во единица 
пакување може да има до 15% плодови со меха-
нички оштетувања. 

Член 175 
Тиквичките се пакуваат во големи отворени 

плитки летварици (JUS D.F1.022), летварици-јабол-
чарници (JUS D.F1.026) или во плитки летварици 
За .зеленчук (JUS D.F1.029). 

в. Тикви 
Член 176 

Според квалитетот, тиквите се пуштаат во 
промет како тикви од I квалитет и од I квалитет 

Член 177 
Тиквите од I квалитет мораат да бидат од иста 

сорта, правилно развиени, уедначени според фор-
мата, големината и бојата, обрани со рачка, а те-
жината на одделен плод мора да изнесува најмал-
ку 1 кг. 

Во единица пакување може да има до 5% пло-
дови без рачки и до 5% плодови со помали оштету-
вања/ 

Член 178 
Тиквите од И квалитет мораат да им одговараат 

на условите од членот 177 на овој правилник, со 
тоа што во единица пакување да може да има до 
10% плодови без рачки и до 10% механички оште-
тени плодови. 

7. Млад компир 

Член 179 
Според квалитетот, младиот компир се пушта 

во промет како млад компир од I квалитет и од II 
квалитет. 

Член 180 
Младиот компир од I квалитет мора да биде од 

иста сорта, уедначен според формата, големината 
и бојата, со нежна покожица која под притисок на 
прстите лесно се симнува, а тежината на кртолата 
на младиот компир не смее да биде помала од 20 
грама. 

Во единица пакување може да има до 1% земја 
и до 5% компири неуедначени според големината. 

Член 181 
Младиот компир од И квалитет мора да им од-

говара на условите од членот 180 на овој правил-
ник, со тоа што во единица пакување може да има 
до 2% земја, до 5% механички оштетени кртоли и 
што не мора да биде уедначен според големината. 

Член 182 
Младиот компир чии кртоли се од помала те-

жина од 20 грама може да се пушта во промет само 
под ознаката: „Ситен млад компир". 

Во единица пакување на ситен млад компир не 
смее да има повеќе од 2% земја, ниту повеќе од 
10% механички оштетени кртоли. 

Член 183 
Младиот компир се пакува во големи отворени 

плитки летварици (JUS D.F1.022), летварици — ја-
болчарници (JUS D.F1.026 или 037) или во јутени' 
вреќи (JUS F. G 4.020), 

8. Компир 

Член 184 
Според квалитетот, компирот се пушта во про-

мет како компир од I квалитет и И квалитет. 

Член 185 
Компирот од I квалитет мора да биде физио-

лошки зрел, со специфичен вкус и подобен за чо-
вечка исхрана, уедначен според формата, големи-
ната и бојата, со неоштетена покожица, без никул-
ци и да не е брчкосан, а тежината на кртолата не 
смее да биде помала од 75 грама. 

Во единица пакување може да има до 1% земја 
и туѓи примеси и вкупно до 2% кртоли со нагме-
чувања, напукнатите, исекотини и други оштетува-
ња, со тоа што да не смее да има повеќе од 1% заг-
ниени кртоли. 

Во единица пакување на компири од овој ква-
литет може да има најмногу до 5% кртоли од дру-
га сорта. 
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Декларацијата за компир од овој квалитет мора 
да содржи и податок за сортата. 

Член 186 
Компирот од II квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 185 на овој правилник, со тоа 
што тежината на одделни кртоли да не смее да 
биде помала од 40 грама. 

Во единица пакување може да има до 2% земја 
и туѓи примеси и вкупно до 5°/о кртоли со нагме-
чувања, напукнатини, исекотини и други оштетува-
ња, со тоа што да не смее да има повеќе од 1% 
загниени кртоли. 

Во единица пакување на компири од овој ква-
литет може да има најмногу до 10% кртоли од 
други сорти. 

Член 187 
Компирот чии кртоли се од помала "тежина од 

40 грама може да се пушта во промет само под 
ознаката: „Ситен компир". 

Во единица пакување на ситен компир не смее 
да има повеќе од 4% земја и туѓи примеси, ниту 
вкупно повеќе од lOVo кртоли со нагмечувања, на-
пукнатине исекотини и со други оштетувања, со 
тоа што да не смее да има повеќе од 2°/о зашиени 
кртоли 

Член 188 
Компирот се пакува во амбалажата од членот 

183 на овој правилник, а може да се отпрема и во 
растурена состојба (ринфуза), со тоа што превоз-
ното средство да се прегради или подот и ѕидовите 
на превозното средство да се обложат со слама или 
со друг погоден материјал, 

9. Зелка 
Член 189 

Според квалитетот, зелката се пушта во про-
мет како зелка од I квалитет и II квалитет. 

Член 190 
Зелката од I квалитет мора да има главици 

цели, цврсти, добро развиени, збиени, уедначени 
според формата, големината и бојата, без овојни 
листови, а коренот (кочанот) мора да биде одрежан 
до основицата на главицата. 

Според тежината на главицата, раната зелка 
од I квалитет се пушта во промет како: рана зелка 
тешка до 1 кг, тешка над 1 до 2 кг и тешка над 
2 кг. 

Според тежината на главицата, доцната зелка 
од I квалитет се пушта во промет како: доцна 
зелка тешка од 1 до 2 кг и доцна зелка тешка 
над 2 кг. 

Член 191 
Зелката од II квалитет мора да има главици 

што им одговараат на условите од членот 190 на 
овој правилник, со тоа што во единица пакување 
да може да има до 10% главици со напукнатини и 
механички повреди. 

Член 192 
Раната зелка се пакува во летварици — јабол-

чарници (JUS D.F1.026 или 037) или во длабоки ле-
тварици за зеленчук (JUS D.F1.028), а доцната зел-
ка може да се испорачува и во прегради за отворе-
ни пакувања (ринфуза — (JUS D.F1.035). 

10. Карфиол 

Член 193 
Според квалитетот, карфиолот се пушта во про-

мет како карфиол од екстра квалитет, I квалитет и 
II квалитет, 

?лен 194 
Карфиолот од екстра квалитет мора да има гла-

вици цврсти, збиени, цели, во бела боја, уедначени 
според формата и големината, заштитени со овоен 

лист, а коренот (кочанот) мора да биде одрежан до 
основицата на овојниот лист. 

Според големината на главицата, мерено долж 
лакот на главицата, карфиолот од екстра квали-
тет се пушта во промет како карфиол: со лак над 
30 цм, со лак над 25 до 30 цм, со лак над 20 до 
25 цм и со лак од 15 до 20 цм. 

Член 195 
Карфиолот од I квалитет мора да има главици 

што им одговараат на условите од членот 194 на 
овој правилник, со тоа што главиците можат да 
имаат жолтикавобела боја и што во единица паку-
вање може да има главици со големина на лакот 
под 15 цм, но не под 10 цм, како и до 5%> механички 
оштетени главици. 

Член 196 
Карфиолот од II квалитет мора да има глави-

ци получврсти, во бела, зеленикавобела или жол-
тикавобела боја, заштитени со овој ен лист, а коре-
нот (кочанов) мора да биде одрежан до основицата 
на овојниот лист, а можат да бидат неуедначени 
според формата и големината, помалку збиени и со 
прораснати листови. 

Во единица пакување може да има до 1ДО/о гла-
вици со механички повреди и оштетувања од ште-
тници. 

Член 197 
К,арфиолот се пакува во длабоки летварици за 

зеленчук (JUS D.F1.028), големи летварици без ка-
пак (JUS D.F1.042) или во големи летварици со ка-
пак (JUS D.F1.043). 

11. Кељ 
Член 198 

Според квалитетот, кел>от се пушта во промет 
како кељ од I квалитет и од II квалитет. 

Член 199 
Кељот од I квалитет мора да има главици цвр-

сти, добро развиени, уедначени според формата и 
големината, без напукнатине коренот (кочанот) мо-
ра да им биде од режан до овојниот лист, а можат 
да имаат најмногу до два овој ни листа кои не смеат 
ца бедат жолти. 

Според тежината на главиците, кељот од I ква-
литет се пушта во промет како: ран кељ — со гла-
вици тешки од 0,30 до 0,75 кг, над 0,75 до 1,25 кг 
и над 1,25 кг, и како доцен кељ — со главици теш-
ки од 1 до 1,50 кг, над 1,50 до 2 кг и над 2 кг. 

Член 200 
Кељот од II квалитет мора да има главици што 

им одговараат на условите од членот 199 став 1 на 
овој правилник, со тоа што главиците можат да 
имаат до три овојни листа и што во единица паку-
вање може да има до 10°/о главици со механички 
повреди и оштетувања од штетници. 

Според тежината на главиците, кељот од И ква-
литет се пушта во промет како: ран кељ — со гла-
вици тешки од 0,25 кг до 1 кг, над 1 до 2 кг и над 
2 кг, и како доцен кељ — со главици тешки од 0,5 
до 1,5 кг, над 1,5 до 2,5 кг и над 2,5 кг. 

Член 201 
Раниот кељ се пакува во летварици — јабол-

чарници (JUS D.F1.020 или 037) или во длабоки ле-
тварици за зеленчук tfUS D.F1.028), а доцниот кељ 
и во прегради за отворено пакување (ринфуза — 
JUS D.F1.035). 

12. Келераба 
Член 202 

Според квалитетот, келерабата се пушта во 
промет како келераба од I квалитет и од II ква-
литет.. 
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Член 203 
Келерабата од I квалитет мора да има гла-

вици со свежо зелено лисје, цврсти, цели, уедна-
чени според формата, големината и бојата, а месото 
на главицата мора да биде без цврсти целулозни 
влакна. 

Во единица пакување може да има до 5% гла-
вици со механички оштетувања. 

Според големината на главиците, раната келе-
раба се пушта во промет со пречник на главицата 
од 3 до 5 цм, над 5 до 7 цм или над 7 цм, а доцната 
келераба — со пречник на главицата од 5 до 7 цм 
или над 7 цм. 

Член 204 
Келерабата од II квалитет мора да има главици 

што им одговараат на условите од членот 203 на 
овој правилник, со тоа што во единица пакување 
може да има до 10°/о главици со механички оште-
тувања. 

Член 205 
Келерабата се пакува во плитки летварици 

(JUS D.F1.029) или во летварици-јаболчарници 
(JUS D.F1.037). 

13. Морков 

Член 206 
Според квалитетот, мор ков от се пушта во про-

мет како морков од екстра квалитет, I квалитет и 
II квалитет. 

Член 207 
Морковот од екстра квалитет мора да има свој-

ства карактеристични за односната сорта, мазни ко-
рења во правилна форма, кои во должина до 0,5 цм 
можат да бидат од зелена или пурпурна боја и кои 
не смеат да бидат механички оштетени или да 
имаат други мани. 

Член 208 
Морковот од I квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 207 на овој правилник, со 
тоа што корењата не мораат да бидат во правилна 
форма и можат да имаат помали напукнатине и што 
корењата долги до 8 цм можат во должина до 1 цм 
да имаат зелена или пурпурна боја, а корењата 
долги над 8 цм — во должина до 1,6 цм да имаат 
зелена или пурпурна боја. 

Член 209 
Морковот од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 15 на овој правилник, со 
тоа што корењата долги до 8 цм можат во должина 
до 1,5 цм да имаат зелена или пурпурна боја, а ко-
ренита долги над 8 цм — во должина до 2,5 цм да 
имаат зелена или пурпурна боја. 

Член 210 
Раните сорти на морков и сортите на морков 

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

Сортите на морков од главната берба од екстра 
квалитет и сортите на морков со голем корен од 
екстра квалитет мораат да имаат пречник на ко-
ренот од 20 до 40 мм, а морковите од I и II квали-
тет — пречник на коренот од 20 до 50 мм. 

Член 211 
Декларацијата за морков од екстра квалитет 

мора да содржи и ознака на сортата. 
Член 212 

Морковот се пакува во длабоки летварици за 
зеленчук (JUS D.F1.028), летварици-јаболчарници 
(JUS D.F1.037), длабоки отворени летварици (JUS 
D.F1.041) или во двојни плитки летварици (JUS 
D.F1.048). 

Морковот може да се испорачува и во расту-
рена состојба (ринфуза), со тоа што подот и ѕидо-
вите на превозното средство мораат да бидат обло-
жени со слама или со друг погоден материјал. 

14. Цвекло 

Член 213 
Според квалитетот, цвеклото се пушта во про-

мет како цвекло од I квалитет и од II квалитет. 
Член 214 

Цвеклото од I квалитет мора да .има корен 
уедначен според формата, големината и бојата, со 
месо без бели пруги (прстенови), без цврсти целу-
лозни влакна и без чапорошки. Лисјето на цвеклото 
мора да биде отсечено над коренот до 2 цм. 

Според големината на коренот, цвеклото од овој 
квалитет се пушта во промет како цвекло со преч-
ник од 5 до 8 цм и над 8 до 12 цм. 

Во единица пакување може да има до 5% ко-
рења со помали механички оштетувања. 

Член 215 
Цвеклото од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 214 на овој правилник, со 
тоа што корењата не мораат да бидат уедначени 
според формата, големината и бојата и што во 
единица пакување може да има вкупно до 15°/о 
напукнати и механички оштетени корења. 

Член 216 
Цвеклото се пакува во летварици-јаболчарници 

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

15. 'Рдоква 

Член 217 
Според квалитетот, 'рдоквата се пушта во про-

мет како 'рдоква од I квалитет и од II квалитет. 
Член 218 

'Рдоквата од I квалитет мора да има корен со-
чен, уедначен според формата, големината и бојата, 
без цврсти целулозни влакна и шуплини. Лисјето 
на 'рдоквата мора да биде отстрането од главицата 
на коренот. 

Според големината на коренот, 'рдоквата од овој 
квалитет се пушта во промет како 'рдоква со преч-
ник на коренот од 6 до 8 цм и над 8 до 10 цм. 

Во единица пакувавње може да има до 5% ме-
ханички оштетени корења. 

Член 219 
'Рдоквата од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 218 на овој правилник, со тоа 
што коренот не мора да биде уедначен според фор-
мата, големината и бојата и што во единица паку-
вање може да има до 20°/о напукнати и механички 
оштетени корења. 

Член 220 
'Рдоквите се пакуваат во летварици-јаболчар-

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

16. 'Рдоквички 

Член 221 
Според квалитетот, 'рдоквичките се пуштаат во 

промет како 'рдоквички од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 222 
'Рдоквичките од I квалитет мораат да имаат 

корен сочен, бел, без шуплини, непрораснат, без 
цврсти целулозни влакна и со пречник од 1,5 до 
2 цм, а лисјето мора да биде свежо и во зелена боја, 

'Рдоквичките што се пуштаат во промет мораат 
да бидат поврзани во врски од 10, 15 или 20 пар-
чиња. 
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Во единица пакување може да има до 5% ко-
рења со помали механички оштетувања. 

Член 223 
'Рдоквичките од II квалитет мораат да им одго-

вараат на условите од членот 222 на овој правил-
ник, со тоа што во единица пакување да може да 
има до 5°/о корења со шуплини и до КЈ°/о корења 
со напукнатине помали механички оштетувања и 
овенато лисје, и што пречником на коренот не може 
да биде помал од 1 цм. 

Член 224 
'Рдоквичките се пакуваат во летварици-јабол-

чарници (JUS D.F1.026), длабоки летварици за зе-
ленчук (JUS D.F1.028), плитки летварици за зелен-
чук (JUS D.F1.029) или длабоки отворени летварици 
(JUS D.F1.041). 

27. Репка 

Член 225 
Според квалитетот, репката се пушта во промет 

Како репка од I квалитет и од II квалитет. 
Член 226 

Репката од I квалитет мора да има корен уедна-
чен според големината, јадар, сочен, со крто месо, 
без шуплини и бели други и без цврсти целулозни 
влакна. 

Репката од овој квалитет се пушта во промет 
како репка со пречник на коренот од 6 до 8 цм или 
над 8 до 10 цм. 

Во единица пакување може да има до 5°/о на-
пукнати и механички оштетени корења. 

Член 227 . 
Репката од II квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 226 на овој правилник, со тоа 
што корењата не мораат да бидат уедначени според 
големината и што во единица пакување може да 
има до 15°/о напукнати и механички оштетени ко-
рења. 

Член 228 
Репките се пакуваат во летварици-јаболчар-

ници (JUS D.F1.026 или 027) или во прегради за 
отворено пакување (ринфуза — JUS D.F1.025). 

18. Спанаќ' 

Член 229 
Според квалитетот, спанаќот се пушта во про-

мет како спанаќ од I квалитет и од II квалитет. 

Член 230 
Спанаќот од I квалитет мора да има специ-

фична зелена боја според сортата и годишната доба, 
без примеси на земја и отпадоци, без оштетувања 
од растениски болести и штетници, со скратени 
рачки, кои не мождт да бидат подолги од 10 цм, и 
со цели листови. 

Кај спанаќот со розета коренот мора да биде 
одрежан непосредно над надворешната круна на 
лисјето. 

Член 231 
Спанаќот од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 230 на овој правилник, со 
тоа што во единица пакување може да има до 10°/о 
спанаќ со послабо пожолтени листови, со листови 
со оштетувања од мраз, растениски болести и штет-
ници и со прораслини. 

Член 232 
Во иста единица на пакување не можат заедно 

да се пакуваат спанаќ во .лист и спанаќ во розета. 
Член 233 

Спанаќот се пакува во длабоки летварици за 
зеленчук (JUS D.F1.028), летварици-ј аболчарници 

(JUS D.F1.037), длабоки отворени летварици (JUS 
D.F1.041), големи летварици (JUS D.F1.042) или во 
двојни плитки летварици (JUS D.F1.048). 

19. Главичеста салата 
Член 234 

Според квалитетот, главичестата салата се пу-
шта во промет како главичеста салата од I квали-
тет и II квалитет. 

Член 235 
Главичестата салата од I квалитет мора да има 

главица цврста, нежна, крта, развиена, уедначена 
според формата и бојата и затворени листови, а 
коренот мора да биде одрежан така што да не е 
подолг од 1 цм. 

Според големината и тежината на главицата, 
главичестата салата од овој квалитет се пушта во 
промет како зимска салата со главици тешки нај-
малку 200 грама и како пролетна салата со гла-
вици тешки најмалку 150 грама, со тоа што во 
единица пакување разликата во тежината на од-
делни главици да не може да изнесува повеќе од 
50 грама. 

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

Член 236 
Главичестата салата од II квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 235 на овој пра-
вилник, со тоа што не мора да има соодветна те-
жина од 200 односно 150 грама и што во единица 
пакување може да има до 15°/о главици со мани 
во поглед на бојата и со механички оштетувања. 

Член 237 
Главичестата салата се пакува во длабоки лет-

варици за зеленчук (JUS D.F1.028), длабоки отво-
рени летварици (JUS D.F1.041), големи летварици 
(JUS D.F1.042) или во двојни плитки летварици 
(JUS D.F1.048). 

20. Салата ендивија 
Член 238 * 

Според квалитетот, салатата ендивија се пушта 
во промет како салата ендивија од I квалитет и II 
квалитет. 

Член 239 
Салатата ендивија од I квалитет мора да биде 

цврста, добро развиена, без корен, уедначена спо-
ред големината и бојата и сортирана според голе-
мината и бојата (бледност и етиолираност на 
лисјето). 

Во единица пакување може да има до 5% са-
лата со неуедначена боја на срцето (бледност на 
внатрешните листови) и до 5% лисје со оштетува-
ња. 

Член 240 
Салатата ендивија од II квалитет мора да им 

одговара на условите од членот 239 на овој пра-
вилник, со тоа што во единица пакување може да 
има до 10% салата со неуедначена боја на срцето 
и до 10% лисје со оштетувања. 

Член 241 
Салатата ендивија се пакува во длабоки лет-

варици за зеленчук (JUS D.F1.028), плитки летва-
рици за зеленчук (JUS D.F1.029), длабоки отворени 
летварици (JUS D.F1.041) или во двојни плитки 
летварици (JUS D.F1.048) 

21. Салата радич 
Член 242 

(Палатата радич мора да биде уедначена според 
Големината и бојата, без корен, неизвлажена, а лис-
јето не смее да биде премногу горчливо, нити влак-
несто. 
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Во единица пакување може да има до 10% 
салата радич со механички оштетени листови. 

Член 243 
Салатата радич се пакува во летварици-јабол-

парници (JUS D.F1.026 или 037) или во длабоки 
летварици за зеленчук (JUS D.FL028). 

22, Млад кромид и млад лук 
Член 244 

Според квалитетот, младиот кромид и младиот 
лук се пуштаат во промет каќо млад кромид од-
носно лук од I квалитет и од II квалитет. 

Член 245 
Младиот кромид и младиот лук од I квалитет 

мораат да бидат со неразвиена главица, јадри, со 
подрежани жилички, да имаат зелена боја на пе-
рата кои не смеат да бидат оштетени од болести 
и штетници, и да се добро исчистени од земја. 

Според дебелината на стебленцата, младиот кро-
мид и младиот лук се сортира ат и се пуштаат во 
промет поврзани во снопчиња од 5, 10, 15 или 20 
стракови, со тоа што во секое снопче стебленцата 
да мораат да бидат уедначени според дебелината. 

Член 246 
Младиот кромид и младиот лук од И квалитет 

мораат да им одговараат на условите од членот 245 
на овој правилник, со тоа што во единица пакување 
може да има до 10% стебленца со жолто и овенато 
лисје, со механички повреди и со оштетувања од 
болести и штетници. 

23. Кромид 
Член 247 

Според квалитетот, кромидот се пушта во про 
мет како кромид од I квалитет и II квалитет. 

Член 248 
Кромидот од I квалитет мора да има главици 

зрели, једри, цели, непроникнати, уедначени по 
форма, големина и боја, со сува и тенка овојна 
лушпа, со тенок врат, со овенати и скратени жи-
лички или без жилички, и со пречник кој мора 
да изнесува најмалку 40 мм. 

Кромидот наменет за подолго чување мора да 
има најмалку две овојни лушпи. 

Во единица пакување може да има до 5% гла-
вици со механички повреди и оштетувања од бо-
лести и штетници. 

Член 249 
Кромидот од П квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 248 на овој правилник, со тоа 
што главиците не мораат да бидат уедначени спо-
ред формата и бојата, што можат да имаат наточу-
вања во траги, помали повреди од болести и штет-
ници и помали механички повреди и што во еди-
ници пакување може да има 10% главици во по-
четна фаза на проникнување, а пречникот на гла-
вицата може да биде помал од 40 мм, но не помал 
од 30 мм. 

Член 250 
Според големината на главиците, кромидот се 

сортира и се пушта во промет како кромид со гла-
вица што има пречник од 30 до 40 мм, над 40 до 
50 мм, над 50 до 60 мм и над 60 мм. 

\ Член 251 
Младиот лук и кромидот се пакуваат во големи 

отворени плитки летварици (JUS D.F1.022), лет-
варици-јаболчарници (JUS D.F 1.037), длабоки лет-
варици за зеленчук (JUS D.F 1.028) и плитки лет-
варици за зеленчук (JUS D.F 1.029), а кромидот џ 
во јутени вреќи бр. 3 и 4 (JUS F.G4.020). 

Младиот лук и кр оми дот можат да се и с т р -
чуваат и во отворено пакување (ринфуза — JUS 
DJF1.035). 

24. Лук 

.Член 252 
Според квалитетот, лукот се пушта во промет 

како лук од I квалитет и од II квалитет. 
Член 253 

Лукот од I хшалитет мора да има главици једри, 
цврсти, зрели, суви, со овој на лушпа, непроникнати, 
непромрзнати, со кратки жилички или без жилички, 
со исушено стебленце, уедначени според формата, 
големината и бојата, сортирани според големината, 
со тоа што цречникот на главицата мора да изне-
сува најмалку 30 мм. 

Во единица пакување може да има до 5% гла-
вици со пречник помал од 30 мм, но не помал од 
25 мм, како и до 5% главици со одвоени чешниња. 

Член 254 
Лукот од П квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 253 на овој правилник, со тоа 
што во единица пакување може да има до 10**/© гла-
вици со одвоени чешниња и со механички оштету-
вања и што пречникот на главицата може да биде 
помал од 30 мм, но не помал од 20 мм. 

Член 255 
Лукот се пакува во големи отворени плитки 

летварици (JUS D.F1.022), летварици-јаболчарници 
(JUS D.F1.026 и 037), длабоки летварици за зеленчук 
(JUS D.F1.028), плитки летварици за зеленчук (JUS 
D.F1.029) или во јутени вреќи број 3 или 7 (JUS 
F.G4.020). 

25. Праз 
Член 256 

Според квалитетот, празот се пушта во промет 
како праз од I квалитет и од II квалитет. 

Член 257 
Празот од I квалитет мора да биде јадар, исчи-

стен од земја, уедначен според должината, дебели-
ната и бојата и да му е зелено лисјето, кое мора 
да биде одрежано за една третина од Должината. 

Според големината на пречникот на стебленце^, 
празот се сортира и се пушта во промет како праз 
со пречник од мм до 30 мм и над 30 мм. 

Во единица пакување може да има до 5% сте-
бленца со механички оштетувања и до 5% стеблен-
ца со земја на коренот. 

Член 258 
Празот од II квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 257 на овој правилник, со тоа 
што во единица пакување може да има до 15% 
стебленца со механички оштетувања и до 10% сте-
бленца со земја на коренот. 

Член 259 
Празот се пакува во летварици-јаболчарници 

(JUS D.F1.026 или 037), длабоки летварици за зе-
ленчук (JUS D.F1.028), длабоки отворени летварици 
(JUS D.F1.041) или во , двојни плитки летварици 
(JUS D.F1.048). 

26. Целер 

Член 260 
Според квалитетот, целерот се пушта во промет 

како целер од I квалитет и од II квалитет. 
Член 261 

Целерот од I квалитет мора да има корен цел, 
цврст, сочен, без цврсти целулозни влакна и без 
чапорошки, уедначен според големината и бојата, 
а листот мора да биде отсечен до коренот. 

Според дебелината на коренот* целерот се сор-
тира и се пушта во промет како целер со пречник 
од 6 до 8 цм и над 8 до 10 цм. 

Во единица пакување може да има до 5% ко-
рења со механички оштетувања. 



Среда, 1 јули 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 — Crpatta 513 

Член 262 
Целерот од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 261 на овој правилник, со тоа 
што во единица пакување може да има до 15% ко-
рења со механички оштетувања и што коренот не 
мора да биде уедначен според големината и бојата. 

Член 263 
Целерот се пакува во длабоки летварици за 

зеленчук (JUS D.F1.028), летварици-јаболчарници 
(JUS D.F1.037), длабоки отворени летварици (JUS 
D.F1.041) или во двојни плитки летварици (JUS 
D.F1.048). 

Целерот може да се испорачува и во растурена 
состојба (ринфуза), со тоа што ѕидовите на пре-
возното средство мораат да бидат обложени со сла-
ма или со друг погоден материјал. 

27. Магдонос 
Член 264 

Според квалитетот, магдоносот се пушта во про-
мет како магдонос од I квалитет и од II квалитет. 

Член 265 
Магдоносот од I квалитет мора да има корен 

сочен, цел, уедначен според формата и големината 
и без чапорошки. 

Според големината на пречником магдоносот се 
сортира и се пушта во промет како магдонос со 
пречник на коренот од 10 до 30 мм и над 30 мм. 

Во единица пакување може да има до 5% ко-
рења со механички оштетувања. 

Член 266 
Магдоносот од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 265 на овој правилник, со тоа 
што коренот не мора да биде уедначен според фор-
мата и големината и што во единица пакување 
може да има до 15% напукнати или механички 
оштетени корења. 

Член 267 
Магдоносот се пакува во длабоки летварици за 

зеленчук (JUS D.F1.028), летварици-јаболчарници 
(JUS D.F1.037), длабоки отворени летварици (JUS 
D.F1.038) или во двојни плитки летварици (JUS 
D.F1.048). 

Магдоносот може да се испорачува и во расту-
рена состојба (ринфуза) со тоа што ѕидовите на 
превозното средство мораат да бидат обложени со 
слама или со друг погоден материјал. 

28. Пашканат 
Член 268 

Според квалитетот, пашканатот се пушта во 
промет како пашканат од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 269 
Пашканатот од I квалитет мора да има корен 

сочен, цел, уедначен според формата и големината, 
без чапорошки или напукнатине 

Според големината на пречником коренот на 
пашканатот се сортира и се пушта во промет како 
пашканат со големина на пречникот од 20 до 40 мм 
и над 40 мм. 

Во единица пакување може да има до 5°/о ко-
рења со механички оштетувања. 

Член 270 
Пашканатот од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 269 на овој правилник, со тоа 
што коренот не мора да биде уедначен според фор-
мата и големината и што во единица пакување 
може да има до 15% механички оштетени корења. 

Член 271 
Пашканатот се пакува во длабоки летварици за 

зеленчук (JUS D.F1.028), летварици-јаболчарници 
(ЈЏЅ D.F1.037), длабок** отворени лет Барици (JUS 

D.F1.038) и во двојни плитки летварици (JUS 
D.F1.048). 

Пашканатот може да се испорачува и во расту-
рена состојба (ринфуза), со тоа што ѕидовите на 
транспортно^ средство мораат да бидат обложени 
со слама или со друг погоден материјал. 

29. Рен 
Член 272 

Според квалитетот, ренот се пушта во промет 
како рен од I квалитет и од II квалитет. 

Член 273 
Ренот од I квалитет мора да има корен јадар, 

бел, неоштетен, мазен, без лисје и без чапорошки. 
Според тежината ренот се сортира и се пушта 

во промет како рен со тежина на коренот од 100 до 
200 грама, над 200 до ЗОО грама и над ЗОО грама. 

Член 274 
Ренот од II квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 273 на овој правилник, со тоа 
што корењата можат да бидат несортирани и чапо-
рести и што во единица пакување може да има 
до 10% корења со механички оштетувања. 

30. Шпаргла 
Член 275 

Според квалитетот, шпарглата се пушта во про-
мет како шпаргла од I квалитет и од II квалитет. 

Член 276 
Шпарглата од I квалитет мора да има изданоци 

млади, крти, мазни, прави, уедначени според дол-
жината, дебелината и бојата, со еднобојни врвови, 
без дамки, шуплини, напукнатини, со месо јадро и 
бело и без цврсти целулозни влакна. 

Според должината и големината на пречником 
шпарглата се сортира и се пушта во промет како 
шпаргла со изданоци долги над 20 цм и со пречник 
над 1,5 цм и како шпаргла со изданоци долги од 15 
до 20 цм и со пречник над 1 цм, со тоа што издано-
ците се врзуваат во снопчиња тешки од 0,5 до 1 кг. 

Во единица пакување може да има до 5% изда-
ноци со помала должина односно пречник, но не со 
помала должина од 12 цм односно пречник од 1 цм. 

Член 277 
Шпарглата од II квалитет мора да им одговара 

на условите од членот 276 на овој правилник, со 
тоа што изданоците не можат да бидат пократки 
oq/lO цм, ниту со пречник помал од 1 цм и што 
можат да бидат извиени и со нееднаква дебелина. 

Член 278 
Шпарглата се пакува во летварици-јаболчар-

ници (JUS D.F1.026 или 037), длабоки летварици за 
зеленчук (JUS D.F1.028), плитки летварици за зе-
ленчук (JUS D.F1.029) или во длабоки отворени 
летварици (JUS D.F1.041). 

31. Боранија (мешунка) 

Член 279 
Според квалитетот, боранијаѓга се пушта во 

промет како боранија од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 280 
Борани јата од I квалитет мора да има мешунки 

млади, месести, крти, бочни, цели, без конец, уед-
начени според формата, големината и бојата и со 
неразвиено семе. 

Во единица пакување може да има до 3% ме-
шунки со механички оштетувања и со развиено 
семе. 

Член 281 
Боранеијата од II квалитет мора да им одро* 

вара на условите од .членот 280 на овој прашел-
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ник, со тоа што во единица пакување може да има 
до 5% мешунки ро развиено семе, конци, 'ргести, 
дамки и со други оштетувања. 

Член 282 
Борани јата се пакува во плитки летварици за 

зеленчук (JUS D.P.I.029), големи летварици (JUS 
D.F1.042) или двојни плитки летварици (JUS 
D.F1.048). 

Борани јата може да се испорачува и во вреќи, 
со тоа што при превозот и складирањето мораат 
да се употребуваат сгелажи. 

32. Млад грашок 

Член 283 
Според квалитетот, младиот грашок се пушта 

во промет како млад грашок од I квалитет и од 
II квалитет. 

Член 284 
Младиот грашок од I квалитет мора да има 

мешунки сочни, млади, во зелена боја, уедпачени 
според формата, големината и бојата, со младо и 
доволно развиено зрно и од ист степен на зрелост. 

Мешунките на грашокот шеќерец мораат да 
бидат без конци и кожест дел, а зрната дур*! во 
зачеток. 

Во единица пакување може да има до 3% ме-
шунки со механички оштетувања. 

Член 285 
Младиот грашок од II квалитетот мора да им од-

говара на условите од членот 284 на овој правил-
ник, со тоа што во единица пакување може да има 
до 10% мешунки со механички повреди и оштету-
вања од болести и штетници и до 5% пожолтеше 
мешунки. 

Член 286 
Младиот грашок се пакува во големи отворени 

плитки летварици (JUS D.F1.022), плитки летвари-
ци за зеленчук (JUS D.F1.029), големи летварици 
(JUS D.F1.042) или во двојни плитки летварици 
(JUS D.F1.048). 

Младиот грашок може да се испорачува во 
вреќи, со тоа што при превозот и складирањето 
мораат да се употребуваат стелажи. 

33. Грашок во зрно 

Член 287 
Според квалитетот, грашокот во зрно се пуш-

та во промет како грашок во зрно од I квалитет и 
од II квалитет. 

Член 288 
Грашокот во зрео од I квалитет мора да биде 

зрел, сув — со најмногу 14% вода, уедначен според 
големината и бојата, без туѓи примеси и оштету-
вања од складовни штетници. 

Во единица пакување може да има до 1% зр-
на од друга сорта и зрна неуедначени според го-
лемината и бојата, како и вкупно до 25°/о расипливи 
зрна, зрна со механички или други оштетувања и 
мани. 

Член 289 
Грашокот во зрно од II квалитет мора да им 

Одговара на условите од членот 288 на овој пра-
вилник, со тоа што во единица пакување може да 
има до 5% зрна од друга сорта, зрна неуедначени 
според големината и бојата, вкупно до 5% расип-
ливи зрна, зрна со механички или други оштету-
вања и мани, како и 2% туѓи примеси. 

34. Ј1ек'а 

Член 290 
Според квалитетот, леќата се пушта во промет 

како леќа од I квалитет и од II квалитет, 

Член 291 
Леќата од I квалитет мора да биде од иста 

берба, зрела, сува — со најмногу 14% вода, уедна-
чева според големината и бојата, без туѓи приме-
си и оштетувања од складишни штетници. 

Во единица пакување може да има до 5% зр-
на од друга сорта и зрна неуедначени според голе-
мината, вкупно до 2% расипливи зрна, зрна со ме-
ханички или други оштетувања и мани, како и до 
1% туѓи примеси. 

Член 292 
Леќата од II квалитет мора да им одговара на 

условите од членот 291 на овој правилник, со тоа 
што во единица пакување може да има до 10% 
зрна од други сорти или големини, вкупно до 5% 
расипливи зрна, зрна со механички или други о* 
штетувања и мани, како и до 3% туѓи примеси. 

35. Грав во зрно 

Член 293 
Според квалитетот, гравот во зрно се пушта во 

промет како грав во зрно од екстра квалитет, I 
квалитет и II квалитет. 

Член 294 
Како грав од екстра квалитет може да се пу-

шта во промет само грав од крупнозрнени сорти 
(тетовец, градиштанец и др.). 

Гравот во зрно од екстра квалитет мора да 
биде од иста берба, сув — со најмногу 14% вода, 
уедначен според големината и бојата, без потем-
нети избрчкани зрна и оштетувања од складовни 
штетници. 

Член 295 
Гравот во зрна од I квалитет мора да им одго-

вара на условите од членот 294 на овој правилник, 
со тоа што во единица пакување може да има 
до 10% зрна од други . сорти и зрна неуедначени 
според големината, до 1% потемнети зрна, вкупно 
до 2% расипливи зрна, зрна со механички или 
други оштетувања и мани, како и до 0,5% туѓи 
примеси. 

Член 296 
Гравот во зрно од II квалитет мора да им од-

говара на условите од членот 294 на овој правил-
ник, со тоа што во единица пакување може да има 
зрна од повеќе сорти и зрна неуедначени според 
големината, до 5% потемнети зрна, вкупно до 5% 
расипливи зрна, зрна со механички или други о-
штетувања и мани, како и до 1% туѓи примеси. 

IV. ПЕЧУРКИ 

Член 297 
Како печурки, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат самоникнати шумски и култивира-
ни печурки, што се употребуваат за човечка ис-
храна, а се брани најрано на 24 часа пред пушта-
њето во промет, освен печурките гомолики (туби) 
кои можат да бидат убрани и порано. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството и шумарството опре-
делува кои печурки од територијата на односната 
општина се сметаат како употребливи за човечка 
исхрана. 

Член 298 
Според квалитетот, печурките се пуштаат во 

промет како печурки од I квалитет и од II ква-
литет. 

Член 299 
Печурките од I квалитет мораат да бидат цели, 

чисти, без земја, лисје, ветчиња и други примеси, 
со компактно ткиво, уедначени според формата, го-
лемината и бојата, и без стожер, освен младите 
печурки шампињони — кои можат да бидат со 
стожер. 
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Во единица пакување може да има до 5% пе-
чурки со механички оштетувања и со оштетувања 
од болести и штетници и до 10% печурки со рас-
тресите ткиво. 

Член ЗОО 
Печурките од II квалитет мораат да им одго-

вараат на условите од членот 299 на овој правил-
ник, со тоа што во единица пакување може да има 
до 10% печурки со механички оштетувања и со о-
штетувања од болести и штетници и до 20% пе-
чурки со растресит© ткиво. 

Член 301 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на трговијата определува во кои продав-
ници односно на кои места по пазарите и под кои 
услови можат да им се продаваат печурки непо-
средно на потрошувачите. 

Член 302 
Декларацијата за печурки мора да содржи пода-

тоци за називот (името) и седиштето на производи-
телот односно испорачачот, за видот и квалитетот 
на печурките. 

V. ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ 

Член 303 
Како производи од овошје, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) брзо замрзнато овошје, 
2) овошје конзервирано со топлина, 
3) слатко, 
4) џем, 
5) мармелад, 
6) пекмез, 
7) компот, 
8) овошно желе, 
9) овошно сирење, 

10) каша од овошје, 
11) кандирано овошје, 
12) овошен сок, 
13) концентриран овошен сок, 
14) овошен шуруп, 
15) освежителна овошна напивка, 
16) концентрат на овошен сок во прав, 
17) сушено овошје, 
18) сушено овошје во прав. 

1. Брзо замрзнато овошје 

Член 304 
Брзо замрзнато овошје е производ добиен со 

нагло длабоко замрзнување на цели овошни пло-
дови или нивни делови на температура од минус 
35° Ц до минус 40° Ц, така што во средиштето на 
производот да се формира температура од најмал-
ку минус 15° Ц при замрзнување, односно од нај-
малку минус 18° Ц при складирање, со тоа што по 
замрзнувањето овошјето да ги задржи своите пр-
вобитни главни состојки и својства. 

Брзо замрзнатото овошје не смее по одмрзну-
вање одново да се подложи на длабоко замрзу-
вање. 

Член 305 
За произведување на брзо замрзнато овошје 

може да се употреби само овошје што им одговара 
на условите од членот 15 став 1 на овој правилник. 

При произведувањето на брзо замрзнато ово-
шје можат да се употребат: шеќер во кристал, кри-
стален скробен шеќер, шеќерен шуруп или скро-
бен шуруп, лимонска киселина до 2% и аскорбин-
ска киселина. 

Член 306 
Брзо замрзнато овошје може да се пушта во 

промет само во замрзната состојба, и тоа како: бр-
зо замрзнато овошје, брзо замрзнато овошје со 
шеќер и брзо замрзнато 'овошје во шуруц, 

Член 307 
Амбалажата за пакување на брзо замрзнато о-

вошје мора да биде изработена од материјал кој 
не пропушта вода. 

2. Овошје конзервирано со топлина 

Член 308 
Овошје конзервирано со топлина е производ 

добиен со конзервирање на овошни плодови или 
нивни делови по пат на стерилизација или пасте-
ризација во херметички затворена амбалажа, кој 
може непосредно да се употреби за исхрана или 
за понатамошна преработка. 

За произведување на овошје конзервирано со 
топлина наменето за непосредна исхрана може да 
се употреби овошје што им одговара на условите 
од членот 15 став 1 на овој правилник, што е уед-
начено технолошки зрело и кое не содржи повеќе 
од 5% плодови со оштетување од болести и штет-
ници 

За произведување на овошје конзервирано со 
топлина може да се употреби овошје со костилки 
и без костилки, со покожица и без покожица. 

При произведувањето на овошје конзервирано 
со топлина не смеат да се употребат бои за бојосу-
вање прехранбени продукти и вештачки ароми. 

Член 309 
Овошјето конзервирано со топлина што се пу-

шта во промет мора да ги исполнува следните у-
слови: 

1) да има боја, миризба и вкус својствени за 
овошјето од кое е произведено; 

2) да не се распаѓа и да ја има задржано пр-
вобитната форма; 

3) да содржи суви материи (мерено со рефрак-
тометар), и тоа: најмалку јаболки и дуњи — 10%; 
круши — 11% цреши, диво грозје, рибизли и о-
грозд — 9%; вишни — 12%; вишни-мараски и смок-
ви — 16%; малинки и јагодки — 6%; капинки, кај-
сии и праски — 8%; сливи 14% и грозје — 
16%; 

4) Да не содржи повеќе налив отколку што е 
потребно да се прекријат плодовите; 

5) да не содржи повеќе од 0,05% песок, а ја-
годесто овошје повеќе од 0,1% песок. 

Член 310 
Декларацијата за овошје конзервирано со то-

плина треба да содржи и податок дали пакување-
то содржи цели плодови, половинки или поситни 
делови на плодови (колаци, фелки и др,), а ако со-
држи помалку од 40% цели плодови односно цвр-
сти делови — и ознака: „кашесто". 

3. Слатко 

Член 311 
Слаткото е производ добиен со варење во густ 

шеќерен раствор на цели плодови или делови на 
плодови од свежо овошје од уедначена соодветна 
технолошка зрелост. 

Член 312 
При произведувањето на слатко можат како 

додатоци да се употребат: 
1) јатка од орев, од бадем и од друго јаткаесто 

овошје; 
2) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу до 30% сува материја шеќер да може да 
се замени со соодветна количина сува материја од 
скробен шуруп; 

3) аскорбинска, лимонска, винска или млечна 
киселина; 

4) ванила, ванилин, лимон и други природни 
средства и екстракти од тие средства — за доби-
вање на соодветна миризба и вкус. 
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Член 313 
Слаткото што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да содржи цели плодови или делови од пло-

дови, по кои може лесно да се распознае видот на 
овошјето од кое е произведено слаткото; 

2) да има вкус, миризба и боја својствени за 
овошјето од кое е произведено; 

3) да содржи најмалку 70% сува материја (ме-
рено со рефрактометар), а од тоа најмалку 65®/® 
шеќер — сметано како вкупен инверт; 

4) од вкупната тежина на производот најмалку 
55% да отпаѓаат на плодови или делови од плодови 
на овошје; 

5) да не содржи нејастиви делови од плодови 
(рачки, чашични ливчиња, семки и ел.), освен 
слаткото од јаго десто овошје и смокви, кое може 
да содржи и семки од тоа овошје; 

6) да не содржи повеќе од 0,05% песок, а слат-
кото од јагодесто овошје — повеќе од 0,1% песок; 

7) 1 кг производ да не содржи повеќе од 10 мг 
бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен. 

Член 314 
За произведување слатко од ружин цветен 

лист, ,од кора од лубеница и од други делови на 
билки што не се овошен плод, производителските 
стопански организации се должни да донесат про-
изводителска спецификација. 

4. Џем 

Член 315 
Џем е желиран производ добиен со изварување 

на цели плодови или делови од плодови на свежо 
овошје од уедначена соодветна технолошка зрелост 
или на полупроизводи од овошје, со додаток на 
шеќер. 

Плодовите или деловите на плодови мораат да 
се распознаваат во џемот. 

Член 316 
При произведувањето на џем може да се упо-

треби: 
1) соодветна количина на пектински препарат; 
2) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу до 30% сува материја на шеќер да можат 
да се заменат со соодветна количина сува материја 
на скробен шуруп; 

3) до 5% природни сокови од други видови 
овошја, сметано на количината на овошна маса 
приготвена за преработка; 

4) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 
киселина; 

5) природни ароми. 

Член 317 
Џемот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да има вкус, миризба и боја својствени за 

овошјето од кое е произведен; 
2) делови на плодови да бидат во желирана ма-

са од која не се издвојува сок; 
3) да содржи најмалку 67% сува материја, а од 

тоа најмалку 6% сува материја од овошје и нај-
малку 61% шеќер — сметано како вкупен инверт; 

4) да не содржи нејастиви делови на плодови 
(рачки, чашични ливчиња, семки и ел.), освен џе-
мот од јагодесто овошје, кој може да содржи и 
семки од тоа овошје; 

5) да не содржи повеќе од 0,05% песок, а џемот 
од јагодесто овошје — повеќе од 0,1% песок; 

6) 1 кг производ да не содржи повеќе од 10 мг 
бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен; 

7) да не содржи повеќе од 0,01% .SO*. 

5. Мармелад 

Член 318 
Мармелад е желиран производ добиен со изва-

рување на пасирани плодови од све$ко овошје или 
на полупроизводи од овошје, со додаток на шеќер. 

Член 319 
При произведувањето на мармелад може да се? 

употреби: 
1) соодветна количина пектински препарат; 
2) до 5% .природни сокови од други видови 

овошје, сметајќи на количината овошна маса при-
готвена за преработка; 

3) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 
киселина; 

4) до 0,1 грам сорбинска киселина односно со-
одветна количина калиум сорбат или до ОД грам 
мравска киселина — сметано на 1 дм2, и тоа само 
за површинска обработка на производот; 

5) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 
најмногу до 30% сува материја од шеќер да можат 
да се заменат со соодветна количина сува материја 
од скробен шуруп^така што мармеладот да содржи 
најмалку 65% шеќер — сметано како вкупен ин-
серт. 

При произведувањето на мармелад не смеат 
да се употребат жолта тиква, морков, репка и 
слични суровини, како ниту комиње од овошје. 

Член 320 
Мармеладот што се пушта во промет мора да 

ги исполнува следните услови: 
1) да има вкус, миризба и боја својствени за 

овошјето од кое е произведен; 
2) да е од хомогена, желирана структура, без 

искристализиран шеќер и без синереза (отпуштање 
на течност); 

3) да не е загорен и да не покажува знаци не 
вриење; 

4) да содржи најмалку 67% сува материја (ме-
рено со рефрактометар), а од тоа најмалку 7% 
сува материја од овошје и најмалку 60% шеќер — 
сметано како вкупен инверт; 

5) да не содржи повеќе од 0,1% песок; 
6) 1 кг производ да не содржи повеќе од 20 ме 

бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен; 
7) да не содржи повеќе од 0,01% ЅОг. 

Член 321 
Забрането е да се пушта во промет мармелад 

под назив: „конфитура" и ел. 
На декларацијата за мешан мармелад мораат 

да бидат назначени видовите на овошје од кои е 
произведен' мармеладот и тоа според редоследот на 
количините. 

6. Пекмез 

Член 322 
Пекмез е производ добиен со изварување на 

пасирана или непасирана овошна маса, без додаток 
на шеќер. 

Заблажен пекмез е производ добиен со паза-
рување на па-сирана или непасирана овошна маса 
со додаток до 20% шеќер во однос на овошната 
маса. 

Член 323 
При произведувањето на пекмез и заблажен 

пекмез може да се употреби: 
1) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 

киселина; 
2) до 0,1 грам сорбинска киселина односно со-

одветна количина калиум сорбат или до ОД грам 
мравска киселина — сметано на 1 дм2, и тоа само 
за површинска обработка на .производот. 
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Член 324 
Пекмезот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) да има боја, вкус и миризба својствени за 

овошјето од кое е произведен; 
2) да има конзистенција на мачкање; 
3) да содржи најмалку 60% сува материја (ме-

рено со рефрактометар); 
4) да не содржи нејастиви дедови на плодови 

(костилни, делови од костилки, рачки и сл.), освен 
пекмезот од јагодесто овошје кој може да содржи 
и семки од тоа овошје; 

5) да не е загорен, мувлосан и да не покажува 
задаци на вриење; 

6) да не содржи повеќе од 0,1% песок; 
7) 1 кг производ да не содржи повеќе од 50 мг 

бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен. 
Одредбите оД овој член важат и за заблажен 

пекмез, 

7. Компот 

Член 325 
Компот е производ добиен со залевање на об-

работени цели плодови или делови од плодови на 
овошје со шеќерен раствор и со конзервирање со 
топлиш во херметички затворени садови. 

Член 326 
При произведувањето на компот може да се 

употреби: 
1) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу до 30% сува материја шеќер да можат да 
се заменат со соодветна количина сува материја 
на скробен шуруп; 

2) аскорбинска, винска, лимонска или мле^гаа 
киселина. 

При произведувањето на компот не смеат да се 
употребат вештачки средства за аромагазирање. 

Член 327 
Компотот што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови: 
1) плодовите односно деловите на плодови да 

имаат цврста конзистенција, а миризба, вкус и боја 
својствени за овошјето од кое е произведен ком-
потот; 

2) шурупот на компотот да е бистар; 
3) шеќерниот раствор за залевање на овошјето 

да е од таква концентрација што компотот да со-
држи најмалку 15% шеќер, сметано како вкупен 
инверт, и шеќерниот раствор да ги прекрива пло-
довите односно деловите на плодови; 

4) 1 кг производ да не содржи повеќе од 5 мг 
бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен. 

Член 328 
Декларацијата за компот произведен од повеќе^ 

видови овошје мора да содржи и податоци за видо-
вите на овошје од кои е произведен компотом и 
тоа според редоследот на количините. 

8. Овошно желе 

Член 329 
Овошно желе е производ добиен со изварување 

на непревриен овошен сок со додаток на шеќер. 

Член 330 
При произведувањето на овошно желе можат 

да се употребат: 
1) соодветна количина пектински препарат; 
2) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 

киселина; 
3) до ОД грам сорбинска киселина односно со-

одветна количина калиум сорбат или до 0,f грам 
мравска киселина — сметано на 1 дм8, и тоа само 
да површинска обработка на производот. N 

При произведувањето на овошно желе не смеат 
да се употребат вештачки ароми. 

Член 331 
Овошното желе што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да е проѕирно и да има боја, вкус и миризба 

својствени за овошјето чиј овошен сок е употребен 
при произведувањето на овошното желе; 

2) да е рамномерно желирано и да има еластич-
на компетенција; 

3) да содржи најмалку 67% сува материја (ме-
рено со рефрактометар), со тоа што најмалку С% 
сува материја да мораат да произлегуваат од ово-
шен сок, односно 4% кај желе од сок бд јагодесто 
овошје, како и да содржи најмалку 61% шеќер — 
сметано како вкупен инверт; 

4) да не покажува знаци на синереза и знаци 
на кристал иза ци ја на шеќерот. 

Член 332 
Декларацијата за овошно желе произведено од 

повеќе видови овошје мора да содржи и податоци 
за видовите на овошје од кои е произведено ово-
шното желе, и тоа според редоследот на количи-
ните. 

9. Овошно сирење 

Член 333 
Овошно сирење е производ добиен со изедува-

ње на пасирана овошна маса или на овошен полу-
производ од еден или повеќе видови овошје, со 
додаток на шеќер. 

Член 334 
При произведувањето на овошно сирење можат 

да се употребат: 
1) соодветна количина пектински препарат, како 

дополнително средство за желирање; 
2) до 5% природни овошни сокови во однос на 

количината на овошна маса; 
3) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што нај-

многу 30% сува материја од шеќер да можат да се 
заменат со соодветна количина сува материја од 
скробен шуруп; 

4) аскорбинска, лимонска, винска или млечна 
киселина 

;Член 335 
Овошното сирење што се пушта во промер мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да и^а боја, миризба и вкус својствени за 

овошјето од кое е произведено; 
2) да има хомогена и добро же лирана структура; 
3) да не е загорено и да е без искри ста лизиран 

шеќер; 
4) да содржи најмалку 67% сува материја (ме-

рено со рефрактометар), а од тоа најмалку 60% 
шеќер — сметано како вкупен инверт; 

5) да не содржи повеќе од 0,1% песок; 
6) 1 кг производ да не содржи повеќе од 20 мг 

бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен; 
7) да не содржи повеќе од 0.01% SO?. 

10 Kama од овошје 

Член 336 
Каша од овошје е производ добиен со па сира ње 

на делови од плодови на свежо овошје од уедна-
чена соодветна технолошка зрелост и со конзерви-
рање исклучиво по физикална постапка, кој може 
да се употреби непосредно за исхрана или за пона-
тамошна преработка. 

Каша од овошје на која п е додаден шеќер се 
пушта во промет како заблажена каша од овошје. 
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При произведувањето на заблажена каша може да 
се употреби до 20% шеќер во однос на вкупната 
маса на производот. 

Член 337 
При произведувањето на каша од овошје и на 

заблажена каша од овошје можат да се употребат 
аскорбинска, лимонска или винска киселина. 

Член 338 
Нашата од овошје и заблажената каша од ово-

шје мораат да имаат боја, вкус и миризба свој-
ствени за овошјето од кое се произведени. 

21. Кандирано (вшек1 врвно) овошје 

Член 339 
Кандирано овошје е производ добиен со импре-

гнирање (натопување) на цели плодови или на де-
лови од плодови на овошје со густ шеќерен раствор. 

Кандираното овошје може да се превлече со 
шеќерна или пектинска скрама (превлека), или да 
се посипе со шеќер. 

Член 340 
При произведувањето на кандирано овошје мо-

жат да се употребат бои за бојосување прехран-
бени продукти. 

Член 341 
Кандирано™ овошје што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има вкус и Миризба својствени за овошје-

то од кое е произведено и да нема никаков туѓ вкус 
и миризба; 

2) да содржи најмалку 75% шеќер — сметано 
Јсако вкупен инверт; 

3) да не содржи повеќе од 0,01% SO. 

12. Овошен сок 

Член 342 
Овошен сок е производ добиен со преработка 

на свежи или замрзнати овошни плодови од соод-
ветна технолошка зрелост, или со доработка на 
овошна каша, на овошје конзервирано со топлина 
или на суров овошен сок (матичен сок), и со конзер-
вирање по физикална постапка. 

Овошен сок може да се произведува и со раз-
редување на концентриран овошен сок со вода, со 
минерална вода или со сода-вода. 

Под називот: „Овошен сок од свежо овошје" 
може да се "пушти во промет само сок произведен 
непосредно од свежо овошје. 

Член 343 
При произведувањето на овошен сок можат да 

се употребат: 
1) до 10% шеќер растворен во овошен сок, освен 

кај бистри сокови од јаболки и грозје; 
2) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу до 30% сува материја на шеќер да можат 
да се заменат со соодветна количина сува материја 
на скробен шуруп; 

3) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 
киселина; 

4) јаглен-диоксид (газирање); 
5) природни овошни ароми. 
При произведувањето на овошен сок може да 

се намали содржината на киселина со употреба на 
изменувач на јони и на чист калциум карбонат, под 
услов органолептичките и биолошките особини на 
производот да останат непроменети. 

Член 344 
Матичниот сок, суровиот овошен сок и овош-

ната каша што се употребуваат како суровина за 
производство на овошен сок, се конзервираат исклу-

чиво по физикална постапка (пастеризација, ултра-
филтрација, ладење и ел.). 

Член 345 
Овошниот сок што се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има боја, вкус и миризба својствени за 

овошјето од кое е произведен; 
2) да не содржи туѓи примеси; 
3) да не содржи повеќе од 0,5 волумни проценти 

етил-алкохол; 
4) 1 литар производ да не содржи повеќе од 

0,05 г испарливи киселини. 
Член 346 

Според содржината на нерастворливи состојки 
(суспензоиди) на овошјето, овошните сокови можат 
да бидат кашести, матни и бистри. 

Член 347 
Кашест сок од -овошје е производ чија основна 

особина е што содржи и частички од овошно ткиво, 
кои можат делумно да се таложат. 

При произведувањето на кашест овошен сок 
може да се употреби до 40% сахарозен шуруп во 
однос 6а вкупната количина на овошната каша. 

Се дозволува стабилицација на кашест овошен 
сок со додавање на пектин, натриум алгинат и 
агар-агар. 

Член 348 
Матен сок од овошје е производ чија основна 

особина е што содржи сок од клетки на овошје, 
како и најфини диспергувани колоидни частички, 
кои не смеат да се таложат, освен кај матен сок 
од агруми. 

Член 349 
Бистар сок од овошје е производ чија основна 

особина е што е наполно бистар. 
Бистрината на сокот се постигнува со отстрану-

вање на грубо диспергуваните колоидни частички, 
што ја предизвикуваат матнотијата на сокот. 

Како дозволени постапки и средства за бистре-
ње на сокот, во смисла на овој правилник, се 
сметаат: 

1) сепарација со центрифугирање; 
2) филтрација; 
3) употреба на инфузориска земја (дијатомиска 

земја, киселгур), чиста целулоза, азбест, бентонит, 
чист желатин, агар-агар, албумин, казеин, танин, 
како и ензиматски препарати (пектино-лински и ел.) 
што не се конзервирани со хемиски средства. 

Член 350 
Се дозволува производство на овошен сок од 

повеќе видови овошје. Декларацијата за сок про-
изведен од повеќе видови овошје мора да содржи 
и податок за видовите на овошје од кои е произ-
веден сокот, и тоа според редоследот на количините. 

Член 351 
Овошен сок на кој му се додадени средства за 

поправка на вкусот и миризбата (шеќер, киселиии, 
ароми и ел.) не смее да се пушта во промет со 
ознака: „Природен овошен сок". 

Декларацијата за овошен сок произведен со . 
разредување на концентриран овошен сок, мора да 
содржи и податок дека овошниот сок е произведен 
од овошен концентрат. 

13. Концентриран овошен сок 
Член 352 

Концетриран овошен сок е производ добиен со 
концентрација на суров или претходно избистрен 
овошен сок по соодветни физички постапки. 

За произведување на концентриран овошен сок 
може да се употреби свежо или замрзнато овошје 
од соодветна технолошка зрелост или полупроиз-
води од овошје (суров сок конзервиран исклучиво 
по физикална постапка или матичен сок). 
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На концентриран овошен сок можат да му се 
додадат аскорбинска киселина и природни овошни 
ароми. 

Член 353 
При произведувањето на концентриран овошен 

сок може да се намали содржината на киселина со 
употреба на изменувани на јони и на чист калци-
ум карбонат, под услов органолептичките и биоло-
шките особини на производот да останат непро-
менети. 

Член 354 
Концентрираниот овошен сок што се пушта во 

промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има шурупеста компетенција; 
2) водениот раствор на тој сок да има миризба, 

вкус и боја својствени за овошјето од кое е произ-
веден тој сок; 

3) да нема миризба и вкус на загорено, како 
и да не покажува знаци на вриење; 

4) да содржи најмалку 65% сува материја (мере-
но со рефрактометар), освен концентрираниот сок 
од јаго десто овошје (капинки, малинки, јагодки) кој 
мора да содржи најмалку 45°/о сува материја и освен 
концентрираниот сок од агруми кој мора да содржи 
најмалку 42% сува материја; 

5) во разблажена состојба, до содржината на 
сува материја на овошниот сок, да не содржи по-
веќе од 0,5 волумни проценти етил-алкохол, ниту 
повеќе од 0,01% ЅОг. 

14. Овошен шуруп 
Член 355 

Овошен шуруп е производ од шурупеста конзи-
стенција добиен по соодветна постапка од суров 
(матичен) овошен сок или од концентриран сок, со 
додаток на шеќер. 

Член 356 
При произведувањето на овошен шуруп може 

да се употреби: 
1) до 5% сок од друѓо овошје во однос на вкуп-

но употребената количина на сок; 
2) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу 30% сува материја на шеќер да можат да 
се заменат со соодветна количина сува материја на 
скробен шуруп; 

3) аскорбинска, лимонска или млечна киселина. 
Член 357 

Овошниот шуруп што се пз̂ шта во промет мора 
да ги исполнува следните услови: 

1) да има боја, миризба и вкус својствени за 
овошјето од кое е произведен; 

2) да е бистар, без опалесценција и талог, освен 
овошниот шуруп од агруми; 

3) да има уедначена шурупеста компетенција 
и да е без знаци на желирање или кристализација 
на шеќерот; 

4) да нема туѓ вкус и миризба; 
5) да содржи најмалку 60% сува материја (ме-

рено со рефрактометар), со тоа што од тоа најмалку 
6% сува материја да мораат да произлегуваат од ово-
шје, како и да не содржи повеќе од 57% шеќер — 
сметано како вкупен инверт; 

6) во разблажена состојба, до содржината на 
сува материја на овошната напивка, да не содржи 
повеќе од 0,5 волумни проценти етил-алкохол, по-
веќе од 0,01% ЅОг, ниту повеќе од 0,1% мравска 
киселина. 

Член 358 
Се дозволува производство на овошен шуруп од 

повеќе видови овошје. Декларацијата за овошен 
шуруп добиен од повеќе видови овошје мора да 
содржи И податок за видовите на овошје, и тоа по 
редоследот на количините. 

15. Освежителна овошна напивка 
Член 359 

Освежителна овошна напивка е производ до-
биен со разредување на овошен шуруп со 
вода, минерална вода или со сода-вода. 

Освежителна овошна напивка може да се га-
зира со СОг и да се ароматизира со природни ароми 
на овошни сокови. 

Член 360 
При произведувањето на освежителна овошна 

напивка може да се употреби: 
1) аскорбинска, винска, лимонска или млечна 

киселина; 
2) скробен шуруп наместо шеќер, со тоа што 

најмногу 30% сува материја на шеќер да можат да 
се заменат со соодветна количина сува материја на 
скробен шуруп. 

Член 361 
Освежителната овошна напивка што се пушта 

во промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има боја, вкус и миризба својствени за 

овошјето од кое е произведена; 
2) да нема туѓ вкус и миризба; 
3) да не е во состојба на вриење ниту да е 

превриена; 
4) да содржи најмалку 12% сува материја, а 

освежителната овошна напивка од ја болки — нај-
малку 10% сува материја (мерено со рефрактометар). 

Член 362 
Освежителната овошна напивка се пушта во 

промет под името кое упатува на овошјето од кое 
е произведена. 

Декларацијата за освежителна овошна напивка 
произведена од повеќе видови овошје (мешана осве-
жителна овошна напивка) мора да содржи и пода-
ток за видовите на овошје, и тоа по редоследот на 
количините. 

Освежителната овошна напивка може да се пу-
шта во промет само во оригинално пакување. 

Одредбата од ставот 3 на овој член не се одне-
сува на угостителските претпријатија и дуќани, 
слаткарници^ и продавниците, што приготвуваат 
и продаваат освежителни овошни напивки. 

16. Концентрат од овошен сок во прав 
Член 363 

Концентратот од овошен сок во прав е произ-
вод добиен по соодветна технолошка постапка од 
бистар или матен овошен сок. 

Член 364 
При произведувањето на концентрат од овошен 

сок во прав можат да се употребат: 
1) до 20% шеќер во однос на готовиот произ-

вод, или соодветна количина скробен шеќер од-
носно скробен шуруп: 

2) аскорбинска киселина 
Член 365 

Концентратот од овошен сок во прав кој се 
пушта во промет мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има прашеста структура и да не е 
грутчест; 

2) да се растворува лесно во вода, а растворот 
да не содржи талог, ако е производот добиен од 
бистар сок; 

3) растворен во вода да ги има основните ор-
ганолептички својства на овошниот сок од кој е 
произведен; 

4) да не содржи повеќе од 5% вода. 
Член 3бб 

Концентратот од овошен сок во прав на кој 
му е додаден шеќер, скробен шеќер или шуруп, 
се пушта во промет како заблажен концентрат од 
овошен сок во прав. 
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Член 367 
Концентратот од овошен сок во прав мора да 

се пакува во амбалажа која не пропушта гасови, 
вода и водена пара. 

27. Сушено овошје 

Член 368 
Сушено овошје е производ добиен со сушење 

на цели плодови или на делови од плодови на 
свежо и технолошки зрело овошје, по соодветна 
постапка, да таков степен што тоа да стане по-
годно за подолго чување. 

Член 369 
Супеното овошје што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има арома и боја својствени за однос-

ниот вид овошје; 
2) по потопувањето во вода да покажува добра 

сцособност за бабрење и да ја добива миризбата и 
вкусот на свежото овошје од кое е произведено; 

3) да нема миризба и вкус на пресу шено (за-
горено) овошје, ниту друга туѓа миризба и вкус, 
како и да нема дамки; 

4) да не е мувлосано ниту загадено со меха-
нички или биолошки нечистоти и да не содржи 
инсекти или нивни делови од кој и да е стадиум 
на развитокот; 

5) да не содржи повеќе од 20% вода; 
6) да не содржи повеќе од 0,05% песок; 
7) да не е посипано со скроб, шеќер и слични 

материи. 

Член 370 
Сушените сливи, покрај условите пропишани 

со овој правилник за сушено овошје, мораат да ги 
исполнуваат и следните услови: 

1) да имаат уедначена кафаеавоцрна боја и 
сјајна покожица, а месото да има златнокафеава 
боја; 

2) да се месест, месото да им е еластично и 
да се без рачки; 

3) да имаат благо-накисел вкус и миризба 
својствена за сушена слива; 

4) на површината да немаат ^кристализиран 
шеќер, ниту траги на ферментација; 

5) да содржат најмалку 35% вкупен шеќер, а 
да не содржат повеќе од 2% вкупни киселини — 
пресметано како јаболкова киселина; 

6) да не содржат повеќе од 27% вода; 
7) да се произведени од сорти сливи погодни 

за сушење; 
8) да произлегуваат од иста берба; 
9) да се стерилизирани или етивирани, ако се 

пуштаат во промет во поединечно пакување. 
Забрането е да се пушта во промет мешаница 

од сушени сливи добиени со индустриско сушење 
и сушени сливи добиени со димење. 

Член 371 
Според квалитетот, сушените сливи се пу-

штаат во промет како сушени сливи од екстра 
квалитет, I квалитет и II квалитет. 

Член 372 
Сушените сливи од екстра квалитет мораат да 

бидат етивирани или стерилизирани, големината 
на плодовите мора да им биде таква што во по-
ловина килограм сушени сливи да нема повеќе 
од 90 плодови, како и единицата на пакување да 
не содржи повеќе од 2% плодови со с& рачки, 2% 
механички оштетени плодови, 3% плодови со вид-
лива костилка и со дамки од растениски болести 
(монилија, полистигма), 3% плодови со нееластич-
на конзистенција и 3% плодови со траги на ^кри-
стализиран шеќер. 

Според големината на плодовите, сушените 
сливи од екстра квалитет се пуштаат во промет 
како сушени сливи од 50 до 60 парчиња, над 60 
до 70, над 70 до 80 или над 80 до 90 парчиња во 
половина килограм. 

Член 373 
Сушените сливи од I квалитет мораат да 

имаат плодови од таква големина што во поло-
вина килограм да нема повеќе од НО плодови 
сушени сливи, и единицата на пакување да не 
содржи повеќе од 3% плодови со се рачки, 5% 
механички оштетени плодови, 5% плодови со вид-
лива костилка и со дамки од растениски болести, 
10% плодови со нееластична компетенција, 1% пло-
дови со покожица во неуедначена и посветла боја, 
5% плодови с̂о месо во темна односно кафеава 
боја и 3% плодови со траги на искристализиран 
шеќер. 

Според големината на плодовите, сушените 
сливи од I квалитет се пуштаат во промет како 
сушени сливи од 90 до 100 парчиња или над 100 
до 110 парчиња во половина килограм. 

Член 374 

Сушените сливи од II квалитет мораат да 
имаат плодови од таква големина што во половина 
килограм сушени сливи да нема повеќе од 120 
плодови, како и единицата на пакување да не 
содржи повеќе од 5% плодови со се рачки, 10% 
механички оштетени плодови, 10"% плодови со 
видлива костилка и со дамки од растениски бо-
лести, 20% плодови со нееластична компетенција, 
3% плодови со покожица во неуедначена и по-
светла боја, 20% плодови со месо во темна односно 
кафеава боја и 5% плодови со траги на ^криста-
лизиран шеќер. 

Член 375 
Декларацијата за сушена слива мора да со-

држи и податоци за квалитетот и за големината 
на плодовите односно за бројот на парчињата во 
половина килограм (на пример: „80/90"). 

Член 376 
Сушените смокви, покрај условите пропишани 

со овој правилник за сушено овошје, мораат да 
ги исполнуваат и следните услови: 

1) да имаат благ и пријатан вкус, да се во 
сламнесто-жолта до кафеава боја и да се со 
рачки; 

2) да се сушени како цели плодови и да имаат 
еластично месо; 

3) да не содржат повеќе од 25% вода; 
4) да немаат траги на ферментација; 
5) да не се мувлосани, да немаат дамки ниту 

механички оштетувања и да немаат туѓ вкус и 
миризба; 

6) да не се заразени со живи или вгинати 
инсекти и делови од инсекти. 

Член 377 
Според квалитетот, сушените смокви се 

пуштаат во промет како сушени смокви од екстра 
квалитет, I квалитет и II квалитет. 

Декларацијата за сушени смокви мора да со-
држи и податок за квалитетот. 

Член 378 
Сушени смокви од екстра квалитет мораат да 

имаат уедначена сламнесто-жолта боја и мораат 
да имаат таква големина на плодовите што во еден 
килограм сушени смокви да има најмногу 90 пар-
чиња (од сортата заморчиња), односно најмногу 70 
парчиња (од сортата резавици). 
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Член 379 
Сушените смокви од I квалитет мораат да 

имаат светлокафеава боја, а големината на пло-
довите мора да биде таква што во еден килограм 
сушени смокви да има најмногу ИО парчиња (од 
сортата заморчиња) односно најмногу 90 парчиња 
(од сортата резавици). 

Во единица пакување може да има до 5% пло-
дови со дамки и лузни. 

Член 380 
Сушените смокви од II квалитет можат да 

бидат и од сортите шарагуља, црница, цивуља, 
модруља и попина, а големината на плодовите 
мора да биде таква што во еден килограм сушени 
смокви да може да има најмногу 140 парчиња. 

Во единица пакување може да има до 10% 
плодови со дамки и лузни. 

18. Сушено овошје во прав 

Член 381 
Сушено овошје во прав е производ добиен со 

иситнување на добро исушено овошје или со дехи-
драција на овошна каша или на матен овошен сок. 

При произведување на сушено овошје во прав 
може да се употреби аскорбинска киселина. 

Член 382 
Сушеното овошје во прав што се пушта во 

промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има уедначена боја и големина на ча-

шички; 
2) разматено во вода да покажува добри знаци 

на бабрење; 
3) да има вкус и миризба својствени за овошјето 

од кое е произведено; 
4) да нема туѓ вкус и миризба; 
5) да не содржи частички од нејастиви делови 

на плодови (костилки, покожице рачки и др.); 
6) да не содржи повеќе од 5Vo вода; 
7) да не содржи повеќе од 0,1°/о песок; 
8) 1 кг производ да не содржи повеќе од 10 мг 

бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен. 
Член 383 

Сушен ото овошје во прав се пакува во амба-
лажа која не пропушта гасови, вода и водена пара. 

Член 384 
Декларацијата за сушено овошје во прав мора 

Да содржи и податок за количината овошје што ја 
заменува, како и упатство за начинот на употреба. 

VI. ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕЛЕНЧУК 

Член 385 
Како производи од зеленчук, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) брзо замрзнат зеленчук; 

2) зеленчук конзервиран со топлина; 
3) биолошки конзервиран (вкиселен) зеленчук; 
4) мариниран зеленчук (зеленчук во оцет); 
5) сос од зеленчук; 
6) кечап; 
7) сок од зеленчук; 

8) концентриран сок од зеленчук; 
9) концентрат од домати; 

10) сушен зеленчук; 
И) мелена зачинска пиперка; 
12) екстрат од пиперка. 

1. Брзо замрзнат зеленчук 

Член 386 
Брзо замрзнат зеленчук е производ добиен со 

нагло длабоко замрзнување на цели плодови од зе-

ленчук или на нивни делови Па температура од 
минус 35°Ц до минус 40°Ц, така што во средиштето 
на производот да се формира температура од нај-
малку минус 15*Ц при замрзнување, односно од 
најмалку минус 18°Ц при складирање, со тоа по 
одмрзнувањето зеленчукот да ги задржи своите 
првобитни главни состојки и својства. 

Брзо замрзнат зеленчук не смее по одмрзнува-
њето одново да се подложи на длабоко замрзну-
вање. 

Член 387 
За произведување на брзо замрзнат зеленчук 

може да се употреби само зеленчук што им одго-
вара на условите од членот 15 став 1 на овој пра-
вилник. 

При произведување на брзо замрзнат зеленчук 
може да се употреби лимонска и аскорбинска ки-
селина. 

Член 388 
Брзо замрзнат зеленчук може да се пушта во 

промет само во замрзната состојба. 

Член 389 
Амбалажата за пакување на брзо замрзнат зе-

ленчук мора да биде изработена од материјал што 
не пропушта вода. 

Член 390 
Декларацијата за мешан брзо замрзнат зелен-

чук (ѓувеч, грашок со морков и ел.) мора да содржи 
податок за видовите на зеленчук од кои е произве-
ден мешаниот брзо замрзнат зеленчук, и тоа по 
редоследот на количините. 

2. Зеленчук конзервиран со топлина 

Член 391 
Зеленчук конзервиран со топлина е производ 

добиен со конзервирање на плодови од зеленчук 
или на нивни делови по пат на стерилизација или 
пастеризација во херметички затворена амбалажа, 
кој може непосредно да се употреби за исхрана 
или понатамошна преработка. 

За произведување на зеленчук конзервиран со 
топлина наменет за непосредна исхрана може да 
се употреби зеленчук од сортите подобни за овој 
вид преработка кој им одговара, на условите од 
членот 15 став 1 на овој правилник, кој има уедна-
чена технолошка зрелост и кој не содржи повеќе 
од 5°/о плодови со оштетувања од болести и 
штетници. 

Член 392 
При произведување на зеленчук конзервиран 

со топлина можат да се употребат: 
1) кујнска сол, зачини, масло за јадење и 

шеќер; 
2) аскорбинска, лимонска, винска или млечна 

киселина; 
3) до 1,5°/о оцетна киселина, и тоа само при про-

изводство на краставици и пиперки конзервирани 
со топлина. 

При произведување на зеленчук конзервиран 
со топлина не смеат да се употребат синтетични бои 
за бојосување на прехранбени продукти и ве-
штачки ароми. 

Член 393 
Зеленчукот конзервиран со топлина што се пу-

шта во промет мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има вкус и миризба својствени за зелен-
чукот од кој е произведен; 

2) да не содржи нејастиви делови од зеленчук 
(врвови од мешунки и конци од боранија, и ел.); 

3) шурупот да е бистар до слабо опалесцентен 
и да го има во конзервата во количина потребна 
да се прекрие зеленчукот; 
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4) шурупот да не содржи повеќе од 2°/о кујнска 
сол и 2% шеќер во однос на вкупната тежина на 
производот. 

Не се смета дека зеленчук конзервиран со то-
плина и од лош квалитет, ако е внатрешната повр-
шина на лименката на тој производ марморирана. 

3. Биолошки конзервиран (вкиселен) зеленчук 

Член 394 
Биолошки конзервиран зеленчук е производ 

добиен со конзервирање на зеленчук со млечна ки-
селина која се создава со ферментација на плодови 
или на делови од плодови на зеленчук. 

Член 395 
При произведување на биолошки конзервиран 

зеленчук можат да се употребат: 
1) до 3°/о кујнска сол во однос на количината 

на готовиот производ; 
2) шеќер, зачини и други додатоци за пости-

гање на потребните својства; 
3) до 0,13% калиум сорбат, и тоа само за про-

изводи што не се херметички пакувани (буриња 
и други пакувања поголеми од 10 кг нето-те-
жина). 

При произведување на биолошки конзервиран 
зеленчук не смее да се употребува стипса (алаун). 

Член 396 
Биолошки конзервираниот зеленчук што се 

пушта во промет мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има миризба и вкус својствени за зелен-
чукот од кој е произведен; 

2) да не е кашест, лигав или смекнат; 
3) во течниот дел да содржи најмалку 1,2% 

вкупни киселини настанати со биолошко вриење, 
а изразени како млечна киселина, во однос на 
количината на готовиот производ; 

4) да не содржи повеќе од 0,7% испарливи ки-
селини, изразени како оцетна киселина и рН кај 
киселата зелка да не е поголем од 4,2. 

4. Мариниран зеленчук (зеленчук во оцет) 

Член 397 
Мариниран зеленчук е производ добиен со 

конзервирање со оцетна киселина на плодови или 
на делови од плодови на зеленчук или на биоло-
шки конзервиран зеленчук. 

Член 398 
При произведување на мариниран зеленчук 

можат да се употребат зачини, масло за јадење, 
шеќер и до 0,13% калиум сорбат односно содветна 
количина сорбинска киселина. 

Член 399 
Марини раниот зеленчук што се пушта во про-

мет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има вкус и миризба својствени за зелен-

чукот од кој е произведен; 
2) да има цврста конзистенција и да не е лигав 

и кашест; 
3) во течниот дел да содржи до 6% вкупни 

киселини изразени како оцетна киселина и до 3% 
кујнска сол. 

5. Сос од зеленчук 

Член 400 
Сос од зеленчук е производ што има кашеста 

до густа компетенција добиен по соодветна по-
стапка од пасирани делови на плодови од техно-
лошки зрел зеленчук, со додаток на зачини, оцет, 
шекер и скробен шуруп. 

Член 401 
При произведување на сос од зеленчук можат 

да се употребат: 
1) масти и масла од растително или животин-

ско потекло; 
2) екстракти од месо или буљон; 
3) до 5% брашно или скроб; 
4) до 2% кујнска сол; 
5) дБ 2% натриум глутаминат; 
6) до 0,25% сорбинска киселина односно со-

одветна количина калиум сорбат. 
При произведување на сос не смеат да се упо-

требуваат вештачки средства за ароматизација. 

Член 402 
Сосот од зеленчук што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има вкус, миризба и боја својствени за 

зеленчукот од кој е произведен тој; 
2) да не е загорен и да не покажува знаци 

на вриење; 
3) да содржи најмалку 5% суви материи што 

произлегуваат од зеленчук; 
4) да не содржи повеќе од 0,1°/о песок; 

f 5) еден килограм производ да не содржи по-
веќе од 2 мг бакар и 0,5 мг арсен. 

6. Кечап 

Член 403 
Кечап е производ добиен по соодветна постап-

ка од пасиран технолошки зрел плод на домат, со 
додаток на друг зеленчук и зачини. 

Член 404 
Кечапот што се пушта во промет мора, покрај 

условите од членот 402 на овој правилник, да ги 
исполнува и следните услови: 

1) да има умерено густа и хомогена комп-
етенција; 

2) да има миризба и вкус својствени за суро-
вините од кои е произведен; 

3) да содржи најмалку 20®/© сува материја, не 
сметајќи ја сувата материја на кујнска сол, со тоа 
што од тоа најмалку 14°/» сува материја мора да 
произлегува од домат. 

7. Сок од зеленчук 

Член 405 
Сок од зеленчук е производ добиен со прера-

ботка на зеленчук од соодветна технолошка зре-
лост, без додавање вода, и со конзервирање по 
физикална постапка во херметички затворена 
амбалажа, така што непосредно да може да се 
употреби за исхрана или како освежителна 
пијачка. 

Член 406 
При произведување на сок од зеленчук може 

да се употреби: 
1) до 1% кујнска сол; 
2) до 5% шеќер; 
3) зачини и средства за газирање (СОг); 
4) аскорбинска, лимонска, винска или млечна 

киселина. 
Член 407 

Сокот од зеленчук што се пушта во промет мо-
ра да ги исполнува следните услови: 

1) да има боја. миризба и вкус својствени за зе-
ленчукот од кој е произведен; 

2) да нема вкус и миризба на мувла, ниту друг 
туѓ вкус и миризба; 

3) да не е превриен ниту во состојба на вриење, 
освен ако превриеноста е нормално својство на овој 
производ. 
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Член 408 
Декларацијата за сок од зеленчук што е произ-

веден од повеќе видови зеленчук мора да содржи и 
податок за видовите на зеленчук од кои е произве-
ден сокот, и тоа по редоследот на количините. 

На декларацијата на сокот од зеленчук чие 
нормално својство е превриеност, мора посебно да 
се означи и таа особина на производот. 

8. Концентриран сок од зеленчук 

Член 409 
Концентриран сок од зеленчук е производ до-

биен од сок од зеленчук на кој исклучиво по фи-
зикална постапка му е намалена зафатнината со 
елиминирање еден дел од природната содржина на 
вода. Намалувањето на зафатнината (концентраци-
јата) на сок од зеленчук се врши со отпарување на 
сок под вакуум или со замрзнување. 

За произведување на коцентриран сок од зелен-
чук може да се употреби свежо или замрзнато ово-
шје од соодветна технолошка зрелост или полупро-
изводи од зеленчук (суров сок конзервиран исклу-
чиво по физикална постапка или матичен сок). 

На концентриран сок од зеленчук може да му 
се додаде аскорбинска киселина. 

Член 410 
При произведување на концентриран сок од зе-

ленчук може да се намали содржината на киселина 
со употреба на изменувачи на јони и на чист ка-
лиум карбонат, под услов органолептичките и био-
лошките особини на производот да останат непро-
менети. 

Член 411 
Концентрираниот сок од зеленчук што се пуш-

та во промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има шурупеста компетенција; 
2) водениот раствор на овој сок да има вкус, 

миризба и боја својствени за зеленчукот од кој е 
произведен овој сок; 

3) да нема миризба и вкус на загорено, како и 
да не е превриен и да не е во состојба на вриење; 

4) да нема туѓ вкус и миризба; 
5) да содржи најмалку 60% сува материја. 

9. Концентрат од домати 

Член 412 
Концентрат од домати е производ добиен од 

технолошки зрел домат, по соодветна постапка на 
концентрација до определена содржина на сува ма-
терија. 

Член 413 
При произведување на троен концентрат од до-

мати, пакуван во буриња, може да се употреби до 
0,1% сорбинска киселина односно соодветна коли-
чина калиум сорбат или до 0,1% натриум бензоат. 

Член 414 
Според содржината на сува материја (мерено 

со рефрактометар), не сметајќи ја сувата материја 
од кујнска сол, концентратот од домати се пушта 
во промет како: 

1) еднострук концентрат од домати со 14% до 
16% сува материја; 

2) двоен концентрат од домати со 20% до 30% 
сува материја; 

3) троен концентрат од домати со 38% до 40% 
сува материја; 

Декларацијата за концентрат од домати мора да 
содржи и податок за содржината на сува материја 
од ставот 1 на овој член. 

Член 415 
Концентратот од домати што се пушта во про-

мет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има природна црвена боја на зрел домат, 

која може да има жолтикава нијанса, со тоа што 
да не минува во кафеава боја; 

2) да има пријатна специфична миризба и 
вкус; 

3) да не е превриен, во состојба на вриење, ни-
ту со знаци на загорено; 

4) да содржи најмалку 40% реду ку в ачки мате-
рии изразени како инвертен шеќер, во однос на су-
вата материја на производот; 

5) да не содржи повеќе од 10% кујнска сол 
во однос на вкупната количина сува материја; 

6) да не содржи повеќе од 10% вкупни кисели-
ни изразени како лимонска киселина во однос на 
вкупната количина на сува материја, не сметајќи 
ја сувата материја од кујнска сол; 

7) да не содржи повеќе од 0,1% песок; 
8) 1 килограм производ да не содржи повеќе од 

50 мг бакар, 2 мг олово 1 мг арсен. 

10. Сушен зеленчук 

Член 416 
Сушен зеленчук е производ добиен од цели 

плодови или од делови на плодови на свеж и тех-
нолошки зрел зеленчук или од корен и лист кои 
претходно се приготвени и по физикална постапка 
исушени до таа мера што да се погодни за подолго 
чување. 

Член 417 
Сушениот зеленчук што се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има арома и боја својствена за односниот 

вид зеленчук; 
2) по потопување во вода да покажува добра 

способност за бабрење и да добие миризба и вкус 
на свежиот зеленчук од кој е произведен; 

3) да нема миризба и вкус на пресушен (заго-
рен) зеленчук ниту друга туѓа миризба и вкус 
како и да нема дамки; 

4) да не е мувлосан ниту загаден со механички 
или биолошки нечистоти; 

5) да не е оштетен од штетници и да не содр-
жи инсекти или нивни делови; 

6) да не содржи повеќе од 13% вода, 0,1% пе-
сок и 0,1% СО*. 

Член 418 
Декларацијата за сушен зеленчук мора да со-

држи и податок за количината на свеж зеленчук 
на која и одговара содржината на пакувањето на 
сушен зеленчук. Ако сушениот зеленчук е добиен 
со мешаница на повеќе видови зеленчук, деклара-
цијата мора да содржи и податок за видовите на 
зеленчук, и тоа по редоследот на количините. 

11. Мелена зачинска пиперка 

Член 419 
Мелена зачинска пиперка е производ добиен 

со сушење и мелење на зрели, црвени и одбрани 
плодови на пиперки (Capsicum annum L. varietet 
longuim и varietet grossum), а е наменет за упо-
треба како зачин. 

Член 420 
Мелената зачинске пиперка што се пушта во 

промет мора да ги исполнува следните услови: 
1) да има црвена боја, а миризба и вкус свој-

ствени за овој производ; 
2) да има прашеста структура и да е без грут-

кавост; 
3) частичките да и се од таква големина што 

најмалку 90% од мливото да минат низ сито бр. 50 
во тек на 2 минута сеење. 
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Член 421 
Мелената зачинска пиперка може да се пушта 

во промет како: 
1) деликатес мелена зачинска пиперка (D); 
2) благородна блага мелена зачинска пипер-

ка (I И); 
3) полублага мелена зачинска пиперка (II R); 
4) црвена лута мелена зачинска пиперка (I G); 
5) бледоцрвена лута мелена зачинска пипер-

ка (ИГ). 
Член 422 

' Деликатес мелената зачинска пиперка што се 
пушта во промет мора, покрај условите од членот 
420 на овој правилник, да ги исполнува и следни-
те услови: 

1) да не содржи делови на рачки кои можат 
да се видат со голо око; 

2) да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да не содржи повеќе од 6,Т°/о пепел и пове-

ќе од 0,2% песок во однос на сувата материја; 
4) да не содржи повеќе од 14% сурово масло 

(втераш екстракт); 
5) да не содржи повеќе од 0,01% капсаицин; 
6) 1 килограм производ да содржи најмалку 

3,9 грама капсантин (боја). 

Член 423 
Благородната блага мелена зачинска пеперка 

што се пушта во промет мора, покрај условите од 
членот 420 на овој правилник, да ги исполнува и 
следните услови: 

1) да не содржи делови на рачки кои можат 
да се видат со голо око; 

2) да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да не содржи повеќе од 6,7% пепел и пове-

ќе од 0.35% песок во однос на сувата материја; 
4) да не содржи повеќе од 15% сурово масло 

(етерски екстрат); 
5) да не содржи повеќе од 0,02% капсаицин; 
6) 1 килограм производ да содржи најмалку 

3,4 грама капсантин (боја). 

Член 424 
Полублагата мелена зачинска пиперка што се 

пушта во промет мора, покрај условите од членот 
420 на овој правилник, да ги исполнува следните 
услови; 

1) да не содржи делови на рачки кои можат 
да се видат со голо око; 

2) да не содржи повеќе од 11% вода; 
3) да не содржи повеќе од 7,4% пепел и пове-

ќе од 0,35% песок во однос на сувата материја; 
4) да не содржи повеќе од 16% сурово масло 

(етерски екстракт); 
5) да не содржи повеќе од 0,4% капсаицин; 
6) 1 килограм производ да содржи најмалку 

2,7 грама капсантин (боја). 

Член 425 
Црвената лута мелена зачинска пиперка што 

се пушта во промет мора, покрај условите од чле-
нот 420 на овој правилник, да ги исполнува и след-
ните услови: 

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

од 0.56% песок во однос на сувата материја; 
3) да содржи најмалку 10% сурово масло (етер-

ски екстракт); 
4) да содржи најмалку 0,03% капсаицин; 
5) 1 килограм производ да содржи најмалку 

2,2 грама капсантин (боја). 

Член 426 
Бледоцрвената лута мелена зачинска пиперка 

што се пушта во промет мора, покрај условите од 
членот 420 на овој правилник, да ги исполнува и 
следните услови: 

1) да не содржи повеќе од 11% вода; 
2) да не содржи повеќе од 9,4% пепел и пове-

ќе од 0,78% песок во однос на сувата материја; 
3) да содржи најмалку 9% сурово масло (етер-

ски екстракт); 
4) да содржи најмалку 0,05% каисаицин; 
5) 1 килограм производ да содржи најмалку 

1,5 грама капсантин (боја). 

Член 427 
Мелената зачинска пиперка може да се пу-

шта во промет на мало само во оригинално паку-
вање. 

Материјалот во кој се пакува и се пушта во 
промет мелената зачииска пиперка не смее да про-
пушта вода и масло, без оглед дали е во прашање 
оригинално пакување или не, 

Декларацијата за мелена зачинска пиперка 
мора да содржи ознаки на квалитетот од членот 
421 на овој правилник. 

12. Екстракт од пиперка 

Член 428 
Екетрактот од пиперка е производ добиен со 

екстракција на мливо од пиперка, а содржи при-
родна боја и други основни зачински состојки што 
се растворени во природното масло на пиперка. 

Член 429 
Екстрактот од пиперка што се пушта во промет 

не смее да содржи материја за екстракција, освен 
етил-алкохол од кој може да содржи до 10%. 

На екстракт од пиперка може да му се до-
даде потребна количина на антиоксиданси. 

Член 430 
Екстрактот од пиперка може да се пушта во 

промет само во оригинално пакување. 
Декларацијата за екстракт од пиперка мора 

да содржи и податок за содржината на боја и кап-
саицин. 

VII. ПРОИЗВОДИ ОД ПЕЧУРКИ 

1. Печурки конзервирани со топлина 

Член 431 
Печурки конзервирани со топлина се производ 

добиен со конзервирање на цели печурки или на 
нивни делови, и тоа на свежи, млади и неоштете-
ни печурки, по пат на стерилизација или пасте-
ризација во херметички затворена амбалажа. 

Член 432 
При произведување на печурки конзервирани 

со топлина можат да се употребат зачини, како и 
аскорбинска. лимонска, винска или млечна кисе-
лина. 

При произведување на печурки конзервирани 
со топлина не смеат да се употребуваат вештачки 
ароми. 

Член 433 
Печурките конзервирани со топлина што се 

пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат след-
ните услови; 

1) да имаат вкус и миризба својствени за све-
жите печурки од кои се произведени; 
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2) деловите на печурки во производот да бидат 
од толкава големина што да може лесно да се 
утврди видот на печурките; 

3) да не содржат повеќе од 5% оштетени пе-
чурки; 

4) шурупот да е бистар до слабо опалесцентен 
и да не содржи повеќе од 2% кујнска сол и по-
веќе од 2% шеќер. 

Не се смета дека се од лош квалитет печурките 
конзервирани со топлина, ако внатрешната повр-
шина на лименката на тој производ е марморирана. 

2. Маринирану, печурки (печурки во оцет) 

Член 434 
Маринираии печурки се производ добиен со 

конзервирање со оцетна киселина на свежи и раз-
виени печурки, кои не смеат да бидат преетарени 

Член 435 
Одредбите од членот 432 на овој правилник 

согласно се применуваат и на маринираните пе« 
.чурки. 

Член 436 
Маринираните печурки што се пуштаат во про-

мет мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат вкус и миризба својствени за пе-

чурките; 
2) течниот дел од производот да не содржи по-

малку од 4% ниту повеќе од 6°/о киселини изразени 
како оцетна икселина; 

3) да не содржат повеќе од 5°/о печурки оште-
тени од инсекти; 

4) да не содржат повеќе од 0,1% песок; 
5) шурупот да не содржи повеќе од 2% кујнс-

ка сол. 

3. Сушени печурки 

Член 437 
Сушени печурки се производ добиен со сушење 

на цели печурки или на делови од печурки, свежи 
и технолошки зрели, по соодветна постапка до таков 
степен што да се погодни за подолго чување. 

Ситните печурки се сушат цели. Крупните 
печурки се сушат сечени во доволно големи парчи-
ња кои овозможуваат да може органолептички да 
се утврди видот на печурката. 

Член 438 
Сушените печурки што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) со потонување во вода лесно да се рехидри-

раат; 
2) да имаат миризба, вкус и боја својствени за 

свежи печурки; 
3) да не содржат механички и биолошки при-

меси и да немаат вкус и маризба на пресушени (за-
горени) печурки; 

4) да не содржат повеќе од 5% печурки со оште-
тувања; 

5) да не содржат повеќе од 12% вода; 
6) да не содржат повеќе од 1% песок и 0,1% ЅОг; 
7) да не се нападнати од инсекти односно да не 

содржат инсекти и нивни делови од кој и да е ста-
диум на нивниот развиток. 

4. Мелени печурки 

Член 439 
Мелени печурки се производ добиен со мелење 

на сушени печурки. 

Член 440 
Мелените печурки што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат хомогена прашеста конзистенција и 

да се без механички и биолошки примеси; 
2) разматени во вода да покажуваат добра спо-

собност за бабрење; 
3) да имаат миризба и вкус својствен за свежите 

печурки од кои се произведени; 
4) да немаат туѓа миризба и вкус; 
5) да не содржат повеќе од 9% вода; 

t 
Член 441 

Мелените печурки можат да се пуштаат во про-
мет само во оригинално пакување. Материјалот за 
пакување не смее да пропушта вода, пара и гасови. 

5. Сушени печурки во крупица 

Член 442 
Сушени печурки во крупица се производ добиен 

со прекрупување на сушени печурки. 
Одредбите од чл. 440 и 441 на овој правилник 

согласно се применуваат и на сушените печурки во 
крупица, со тоа што овој производ не мора да има 
хомогена прашеста конзистенција. 

6. Концентрат од печурки 

Член 443 
Концентрат од печурки е производ добиен од 

свежи печурки по соодветната постапка на екстрак-
ција или концентрација. 

При произведување на концентрат од печурки 
можат да се употребат кујнска сол и зачини. 

Концентратот од печурки што се пушта во про-
мет мора да содржи најмалку 30% сува материја. 

Член 444 
Концентратот од печурки се .произведува и се 

пушта во промет како сув концентрат од печурки, 
течен концентрат од печурки или згуснат екстракт 
односно концентрат од печурки. 

Сувиот концентрат од печурки кој се пушта во 
промет може да содржи најмногу 9% вода и 9% 
кујнска сол. 

Течниот концентрат од печурки мора да ги 
исполнува условите пропишани со овој правилник 
за концентриран сок од зеленчук. 

VIII. ПЕКТИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

Член 445 
Пектински препарати се природни средства за 

желирање кои служат како помошна суровина за 
произведување на желирани производи. 

Член 446 
Пектинските препарати можат да се пуштаат 

во промет како пектин во прав или како пектински 
екстракт (концентрат). 

Член 447 
Пектинот во прав кој се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
' 1) да има прашеста компетенција и бледожолта 

до отворено кафеава боја; 
2) степенот на желирањето да е 100° според Тагг-

-Baker (SAG-метода); 
3) да не содржи повеќе од 8% вода; 
4) еден килограм да не содржи повеќе од 20 мг 

бакар. 2 мг олово и 1 мг арсен. 
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Член 448 
Пектинскиот екстракт кој се пушта во промет 

мора да ги исполнува следните услови: 
1) да е вискозен и опалесцентен раствор во бле-

дожолта до отворенокафеава боа; 
2) степенот на желирањето да е најмалку 80% 

според Tarr-Baker (SAG-метода); 
3) да содржи најмалку 2% пектин изразен како 

калциум пектат; 
4) да содржи најмалку 7% сува материја; 
5) еден килограм да не содржи повеќе од 10 мг 

бакар, 2 мг олово и 1 мг арсен. 

Член 449 
Пектинските препарати можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување, и тоа во ам-
балажа која не пропушта вода. 

Декларацијата за пектински препарати мора да 
содржи и податок за степенот на желирањето според 
Tarr-Baker (SAG-метода), како и упатство за упо-
треба. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 450 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на производите произведени пред денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 451 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите од главити 
XI и XII и одредбите од членот 353 став 2 од Пра-
вилникот за квалитетот на прехрамбените произво-
ди и за условите за нивното производство и промет 
(Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/57, 
и „Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/57, 36/57, 13/58, 
32/58 и 18/59). 

Член 452 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 2605/1 
18 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е. р. 

374. 

Врз основа на членот 24 од Законот за искори-
стување на воздухопловните пристаништа (^Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/64), сојузниот секретар 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТИТЕ НА ПРИФАЌАЊЕ И ОТПРЕМА 
НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, {БАГАЖ И 
СТОКИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 
И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат работите 

кои, во смисла на Законот за искористување на 
воздухопловните^ пристаништа, се сметаат како ра-
боти на прифаќање и отпрема на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки на воздухопловно пристап 
гоните, како и посебните технички услови што мо-
ра да ги исполнува претпријатието што ги врши тие 
работи, и условите што мораат да ги исполнуваат 

^ганците што ги вршат тие работи 

Член 2 
Како работи на прифаќање и опрема на воз-

духоплови, патници, багаж и стоки на воздухоплов-
но пристаниште (во понатамошниот текст: работи на 
прифаќање и отпрема) се сметаат работите на оп-
служување на воздухоплови на пристанишната 
платформа пред излегувањето и по слетувањето и 
на опслужување на патници, багаж и стоки од нив-
ното доаѓање на воздухопловното пристаниште до 
»а пуштање то на воздухопловното пристаниште. 

Член 3 
Работите на прифаќање и отпрема ги опфаќаат 

редовните услуги кои, по правило, се вршат пред 
секое излетување и по секое слетување на возду-
хоплов и услугите што се вршат само на изречно 
барање на превозникот. 

Член 4 
Претпријатието што врши работи на прифаќа-

ње и отпрема мора да располага со соодветна оп-
рема за вршење на тие работи која овозможува но-
рмален и редовен воздушен сообраќај на возду-
хопловното пристаниште, а најмалку со опремата 
пропишана во чл. 9 до 18 на овој правилник. 

Член 5 
Работниците што вршат работи на прифаќање 

и отпрема мораат да бидат оспособени за вршење 
на fore работи според одредбите од овој правилник. 

II. Работи на прифаќање и отпрема 

Член 6 
Како работи на прифаќање и отпрема на воз-

духоплов се сметаат услугите што на воздухоплов 
му се вршат на пристанишната платформа а кои 
се однесуваат на безбедниот престој на воздухо-
пловот на воздухопловното пристаниште, како што 
се: поставана на подметка за тркалата, ноа осигу-
рувач на застанувачкиот трап, на потпирач на 
опашката, на осигурувач на контролните површини, 
на капак на смукачите на млазните мотори и на пре-
кривка за мотор и отвори на разни цевки, како и 
услугите при подготвување на воздухоплов за воз-
душна пловидба: составување на листата на оптова-
рувањето, снабдување на воздухопловот со елек-
трична енергија, со шишиња со кислорд и азот, 
со вода, со баласт и други потреби, симнување на 
снег и мраз од воздухоплов, затоплување на мото-
рот и кабинета на воздухоплов, превлекување на 
воздухоплов и слично. 

Како работи на прифаќање и отпрема на воз-
духоплов се сметаат и сите работи на уредување и 
чистење на воздухоплов (на внатрешноста и на на-
дворешните површини) што се вршат на воздухоп-
ловното пристаниште. 

Член 7 
Како работи на прифаќање и отпрема на пат-

ници се сметаат услугите што им се вршат на пат-
ници, како што се обезбедување со погодни средства 
на минувалишта за патници, придружување патни-
ци до воздухопловот и прифаќање на патници од 
воздухопловот и придружување до излезот од воз-
духопловното пристаниште, превезување на патници 
од воздухопловот до зградата на воздухопловното 
пристаниште, и обратно — ако тоа го бара без-
бедноста на патниците, грижи за патниците на кои 
им е потребно посебно внимание (немошни патници, 
деца што патуваат сами), како и составување на 
манифест за патници и мерење на патнички багаж, 
ако тоа го бара превозникот. 

Член 8 
Како работи на прифаќање и отпрема на ба-

гаж и стоки на воздухопловно пристаниште ов 
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сметаат работите на истовар на стоки, багаж и 
пошта од воздухоплов односно нивно натоварување 
во воздухоплов и превоз од магацинот или од дру-
ги простории до воздухопловот, и обратно, контро-
ла на стоките што се натоваруваат или истоваруваат 
според соодветните документи, врзување или на 
друг начин обезбедување на натоварените стоки, 
како и составување на манифест за стоки и превоз 
и сместување на вишок на стоки во царинските 
или други магацини, ако тоа го бара превозникот. 

IIL Технички услови за вршење на работите на 
прифаќање и отпрема 

Член 9 
Воздухопловно пристаниште оспособено за 

слетување и излетување само на клипни воздухоп-
лови мора за вршење на работите на прифаќање и 
отпрема да располага со следната опрема: 

1) со еден генератор ва петосмерни струја со 
јачина од 28 V 600 А или со акумулаторски колич-
ки со јачина од 28 V најмалку 200 ампер-часови и 
со соодветни уреди за полнење на акумулатори; 

2) со едни скали со фиксна височина од 1,30 m 
(за DC-3 и ел.) за секои две места определени за 
прифаќање и отпрема на воздухоплов на пристани-
шната платформа; 

3) со две скали со фиксна височина од 2,25 ш (за 
IL-14 и ел.) ако на пристанишната платформа не-
ма повеќе од 8 места определени за прифаќање и 
отпрема на воздухоплови, а уште по едни скали од 
таа височина за секои понатамошни 4 места; 

4) со едни скали со фиксна височина од 2,70 ш 
(за DC-6B); 

5) со по две подметен за удвоено тркало за се-
кое место определено за прифаќање и отпрема на 
воздухоплов на пристанишната платформа; 

6) со едни скали со можност да им се дотера 
височината до 3,6 т ; 

7) со една дигалка вилушкара со носивост од 
најмалку 1.500 kg и работна височина од најмал-
ку 2,8 т ; 

8) со една рачна стандардна количка на четири 
тркала, со носивост од околу 500 kg, за секое место 
определено за прифаќање и отпрема на воздухоп-
лов на пристанишната платформа, но најмалку со 
3 такви колички; 

9) со еден трактор или електро-количка за вле-
чење на рачни колички; 

10) со подвижни видливи огради за обележување 
на загрозени зони околу воздухопловот; 

11) со еден поголем трактор оспособен за вле-
чење воздухоплови до Околу 50 тона тежина со 
стандардни руди за воздухопловите од типот; 

DC-3, CV-340/440 и DC-6B); 
12) со еден уред за полнење на воздухоплови со 

вода за пиење најмалку со капацитет од 200 литра, 
на количка со рачна или моторна пумпа и со пот-
ребни црева и приклучоци; 

13) со еден уред за празнење и исплазување на 
санитарните уреди на воздухоплов, со резервоар за 
нечиста вода од најмалку 200 литра и со резерво-
ар за вода за исплазување од најмалку 100 -ли-
тра, на стандардна количка и со потребни црева 
и приклучоци; 

14) со рачни средства за дезинфекција, дезинсек-
ција и чистење на патничката кабина на возду-
хоплов; 

15) со едно шише на кислород под притисок, на 
рачна количка, со потребни црева и приклучоци; 

16) со две мали хидраулични дигалки на авион-
ски тип со носивост до 25 тона (за измена на трка-
лата на воздухопловот); 

17) со две лесни метални платформи со височина 
од 1,5 ш, широчина 0,8 т , и должина 1,2 т ; 

18) со еден рачен уред за ослободување од „мраз; 
19) со 20 вреќи за баласт, со носивост од 30 kg; 
20) со 1 ш* просеан обулток со пречник од 5 mm 

до 2,5 спа; 

21) со забетонирани алки или блокови на бетон 
во тежина од 100 kg со соодветни алки и со потреб-
ни ортоми во јачина за најмалку ЗОО kg носивост, за 
врзување на воздухоплов, на секое трето место 
определено за, прифаќаше и отпрема на воздухопло-
ви на пристанишната платформа, но најмалку на 
две места. 

Член 10 
Воздухопловно пристаниште во континенталниот 

дел на земјата каде што температурата, во зимските 
денови нормално се симнува под нула, мора, покрај 
опремата наведена во членот 9 на овој правилник, 
да има уште и: 

1) еден греач за мотор и за патничка кабина, со 
капацитет од најмалку 100.000 килокалории на час 
и 36 до 47 ш' во минута, со моторен или електромо-
торен погон на вентилаторите, со потребни црева 
и приклучоци; 

2) еден уред за ослободување на воздухопловот 
од мраз, најмалку со капацитет од ЗОО литра, со 
моторен погон и со два приклучка за прскање. Ка-
ко приклучок за прскање може да се користи ло-
зарска прскалка за трактор ХТМ. 

Член 11 
Воздухлопловно пристаниште оспособено за 

слетување односно излетување на елисно-млазни 
и помали млазни воздухоплови (ЅЕ-210, СОМЕТ и 
ел.) мора, покрај опремата наведена во членот 9 
на овој правилник, да има уште и: 

1) генератор на истосмерна струја со јачина од 
112 V најмалку 500 А, со преклопник СОМЕТ/СА-
КА VELLE и со соодветни натикачи или акумулатор-
ска количка со јачина од 112 V најмалку 120/135 АН 
со исправувач; 

2) генератор на истосмерна струја со јачина од 
28 V најмалку 1600 А со соодветни натикачи; 

3) скали со фиксна височина од 2,70 m за се-
кое друго место определено за прифаќање и отпре-
ма на воздухоплови на пристанишната платфор-
ма, но најмалку две такви скали; 

4) две скали со можност да им се дотера ви-
сочината до 3,6 т ; 

5) двоен број рачни стандардни колички наве-
дени во точката 8 на членот 9 од овој правилник; 

6) по еден трактор или електро-количка за 
влечење рачни колички за секое трето место опре-
делено за прифаќање и отпрема на воздухоплови 
на пристанишната платформа, но најмалку два 
такви трактори или електро-колички; 

7) подвижна видлива ограда наведена во точ-
ката 10 на членот 9 од овој правилник за секое 
трето место определено за прифаќање и отпрема 
на ваздухоплови на пристанишната платформа, но 
најмалку две такви огради; 

8) трактор за влечење на воздухоплови кој о-
возможува повлекување на воздухоплов од мак-
симално дозволена тежина за тоа воздухопловно 
пристаниште; 

9) две шишиња кислород под притисок, на рач-
на количка, со потребни црева и приклучоци; 

10) едно шише азот на рачна количка, со по-
требни црева и приклучоци; 

11) двоен број лесни метални платформи наве-
дени во точката 17 на членот 9 од овој правилник; 

12) количка за изнесување ѓубре од воздухо-
плов. 

Член 12 
Воздухопловно пристаниште оспособено за 

прием на елисно-млазни и помали млазни возду-
хоплови, што се наоѓа во континенталниот дел на 
земјата каде што температурата во зимските дено-
ви нормално се симнува под нула, мора, покрај 
опремата наведена во чл. 10 и 11 на овој правил-
ник, да има уште еден уред со моторен погон за 
ослободување на воздухопловот од мраз и уште 
еден греач за мотор и за патничка кабина. 
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Член 13 
Воздухопловно пристаниште оспособено за 

слетување односно излетување на големи млазни 
воздухоплови мора, покрај опремата наведена во 
чл. 9 и 11 на овој правилник, да има уште и: 

1) генератор за наизменична трофазна струја 
со јачина од 115/200 V 400 А од најмала сила 40 KV 
со соодветни натикачи; 

2) турбогенератор на воздух под притисок за 
палење на млазни мотори од поголема сила, од 
стандарден тип; 

3) еден уред за полнење на воздухоплови со 
вода за пиење наведен во точката 12 на членот • 
од овој правилник; 

4) еден уред за празнење и исплазување на 
санитарните уреди на воздухоплов, опишан во точ-
ката 13 на членот 9 од овој правилник; 

5) еден трактор за влечење колички. 

Член 14 
На воздухопловно пристаниште што е оспосо-

бено за слетување и излетување на големи млазни 
воздухоплови генер атарот на истосмерна струја 
наведен во точката 1 на членот 11 од овој правил-
ник не може да се замени со акумулаторска ко-
личка. 

Член 15 
Моторите на средствата што се движат по при-

станишната платформа на воздухопловното при-
станиште мораат да бидат снабдени со потребни 
заштитни уреди против искрење и со соодветни 
придушув&чи на бука и радио смеќавања. 

Член 16 
Воздухопловно пристаниште отворено и за но-

ќен сообраќај, мора да располага уште и со след-
ната опрема: 

1) со соодветно осветление за работа на плат-
формата и со приклучна мрежа со разводни кутии 
од 220 W — 3 X 220/380 W на секое друго место опре-
делено за прифаќање и отпрема на воздухоплови 
на пристанишната платформа; 

2) со 8 рударски лампи за обележување на 
пречките на пристанишната платформа. 

Член 17 
Рачните колички за превоз на стоки наведени 

во точката 8 на членот 9 од овој правилник можат 
да се заменат со камионети или трактори со при-
количка, со тоа бројот на овие средства да се опре-
делува според носивоста на определен број рачни 
колички 

Член 18 
Сезонско воздухопловно пристаниште и возду-

хопловно пристаниште со земјени излетно-слетни 
патеки оспособено за слетување и излетување само 
на клипни воздухоплови од помала тежина што се 
користи дење и, по правило, само за внатрешен 
сообраќај, мора да располага со сета опрема наве-
дена во членот 9 од овој правилник, освен со 

1) фиксни скали високи 2,70 т ; 
2) подвижни скали; 
3) дигалка ви луткара; 
4) трактор за влечење на воздухоплови и со 

количка за багаж: 
5) видливи подвижни огради; 
6) уред за ослободување на воздухоплов од 

мраз, со моторен погон; 
7) греач за мотор и за кабина на воздухоплов, 

ако воздухопловот според редот на летањето на тоа 
воздухопловно пристаниште не се задржува подол-
го од два часа; 

8) половина од бројот на вреќите за баласт и 
со половина од количината на баласт (облуток). 

Ако воздухопловното пристаниште од стават 1 
на овој член нема бетонска платформа за врзување 
на воздухоплови, наместо средствата пропишани во 
точката 21 од членот 9 на овој правилник, тоа мора 
да располага со бургии за земја и со ортоми, и тоа 
по 4 парчиња за секое место определено за при-
фаќање и отпремање на воздухоплови на приста-
нишната платформа. 

IV. Стручни услови за вршење на работите 
на прифаќање и отпрема 

Член 19 
Петпријатие што врши работи на прифаќање и 

отпрема може на тие работи на пристанишната 
платформа да распоредува само работници што 
положиле посебен стручен испит за вршење на тие 
работи. 

Стручен испит за вршење определени работи на 
прифаќање и отпрема може да полага само работ-
ник што има стручно образование пропишано со 
овој правилник. 

Член 20 
Стручен испит за раководител на смена што 

врши прифаќање и отпрема на воздухоплови на 
пристанишната платформа на воздухопловно при-
станиште оспособено за излетување и слетување 
само на клипни воздухоплови, може да полага ква-
лификуван автомеханичар. 

Стручен испит за раководител на смена што 
врши прифаќање и отпрема на воздухоплови на 
пристанишната платформа на сите други воздухо-
пловни пристаништа, може да полага висококвали-
фикуван авиомеханичар или висококвалификуван 
авиоелектричар. 

Член 21 
Стручен испит за раководител на екипа што 

врши прифаќање и отпрема на воздухоплови може 
да полага квалификуван авиомеханичар. 

Член 22 
Стручен испит за ракување со самоодна опрема 

(трактори, електроколички, самоодни скали, ди-
галки вилушкари и ел.) може да полага работник 
што има положен испит за тракторист или за шо-
фер од Б категорија. 

Член 23 
Стручен испит за ракување со извори на елек-

трична енергија (генератори, акумулатори и ел.), 
со шишиња со гас под притисок (кислород, азот), 
со греачи за мотори и за кабина, со уреди за ослобо-
дување од мраз со моторен погон, со хидраулични 
дигалки, со конвеери со погон за натовар и истовар 
и со друга опрема со сопствен погон, може да полага 
квалификуван авиомеханичар, авиомоторист или 
авиоелектричар. 

Член 24 
Стручен испит за ракување со турбогенератор 

и со уреди за климатизација може да полага високо-
квалификуван автомеханичар. 

Член 25 
Стручното образование за полагање на струч-

ниот испит за вршење на другите работи на при-
фаќање и отпрема на пристанишната платформа 
го определува претпријатието што врши работи 
на прифаќање и отпрема. 

Член 26 
Стручниот испит се полага пред испитна коми-

сија од три члена што ги именува директорот на 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба. 
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Директорот на Дирекцијата за цивилна воз-
душна пловидба именува еден член на комисијата 
од редовите на службениците на Дирекцијата за 
цивилна воздушна пловидба, а два члена, по пред-
лог од директорите на претпријатијата за аеродром-
ски услуги, од редовите на работниците на прет-
пријатијата за аеродромски услуги. 

За вршење на административните работи во 
врска со работата на испитна комисија, со реше-
нието за формирање на испитна комисија се опре-
делува и секретар на испитната комисија. 

Член 27 
За испитување на одделни знаења на канди-

датот може да се определи посебен испитувач, кој 
има положба на член на комисија кога се одлучува 
за успехот на кандидатот од материјата што тој ја 
испитувал. 

Член 28 
Испитната комисија кај која се пријавил кан-

дидатот за полагање на стручниот испит претходно 
утврдува дали кандидатот ги исполнува пропиша-
ните услови во_поглед на стручното образование и, 
ако кандидатот не ги исполнува тие услови, доне-
сува решение со кое го одбива кандидатот од пола-
гање на стручниот испит. 

Против решението од ставот 1 на овој член 
може кандидатот да и изјави жалба на Дирекцијата 
за цивилна воздушна пловидба. 

Член 29 
Испитната комисија работи во седници. За ра-

ботата на седниците се води записник, кој го потпи-
шуваат членовите и секретарот на комисијата. 

Член 30 
По положениот стручен испит испитната коми-

сија му издава на кандидатот уверение за струч-
ната спрема за вршење на определени работи на 
прифаќање и отпрема. 

Член 31 
Испитната програма и начинот на полагање на 

стручниот испит за вршење работи на прифаќање 
и'отпрема, го пропишува сојузниот секретар за со-
обраќај и врски. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 32 
Претпријатијата што вршат работи на прифа-

ќање и отпрема се должни своето работење да го 
сообразат кон одредбите од чл. 9 до 18 на овој пра-
вилник во рок од 6 месеци, а кон одредбите од чл. 
19 до 25 на овој правилник во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Работниците на претпријатијата што вршат ра-
боти на прифаќање и отпрема што на денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник се затекнале на 
работите од чл. 20 до 25 на овој правилник се дол-
жни да положат посебен стручен испит за вршење 
на тие работи во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на обајвувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 343-11/64-8 
29 мај 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, е. р. 
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Врз основа на членот 219 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", 17/61 и 
членот 13 точка 9 алинеја 4 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/62), сојузниот секретар за труд 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
ДОЛГ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОДМОР НА ЛЕТАЧ-
КИОТ ПЕРСОНАЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 

ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за подолг платен годишен од-

мор на летачкиот персонал на претпријатијата за 
воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/64) по членот 3 се додава нов член За, кој гласи: 

„Одредбите на членот 1 од ов^ј правилник со-
гласно ќе се применуваат и врз летачкиот персонал 
што во редовното работно време врши летачки дол-
жности врз основа на дозвола за работа на летач-
киот персонал на цивилното воздухопловство во 
други работни организации (претпријатија, устано-
ви, општествени организации и органи на упра-
вата). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 5-131-58 
4 јуни 1964 година 

Белград 

Заменик на сојузниот секретар 
за труд, 

Роман Ал брехт, е. р. 

376. 

Врз основа на членот 6 став 1 точка 1 од Уредбата 
за Привремената општа царинска тарифа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/62, 16/62, 42/62, 49/62 и 4/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/64), во согласност 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 
ЗА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОРЦИК-

ЛИТЕ ШТО ГИ УВЕЗУВААТ ГРАЃАНИ 

1. Како патнички автомобили, во (Умисла на 
оваа наредба, се сметаат автобомилите од сите ви-
дови што служат за превоз на патници а имаат 
најмногу девет седишта, сметајќи го тука и седи-
штето за возачот на автомобилот. 

2. Како основица за плаќање царина на пат-
ничките автомобили и моторциклите што ги уве-
зуваат граѓани, без оглед дали се нови или употре-
бувани, служи странската извозна цена за нов 
патнички автомобил или моторцикл во земјата на 
производството, наголемена за трошоците до југо-
словенската граница. 

Странската извозна цена за нов патнички ав-
томобил и моторцикл франко југословенската гра-
ница се зема од Каталогот на странските извозни 
цени за патнички автомобили и моторцикли што го 
има издадено Авто-мото сојузот на Југославија. 
Ако во овој каталог не е предвидена цена за пат-
ничко возило што се увезува, цената ќе ја прибави 
Управата за царини од Авто-мото сојузот на Југо-
гославија. 
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Пресметувањето во динари на основицата од 
ставот 1 на оваа точка се врши според пресметков-
ниот курс што важел на денот на применувањето 
на возилото преку царинската линија. 

3. Основицата за плаќање царина на патнички-
те автомобили и моторцикли, што ги увезуваат ју-
гословенски државјани што биле преместени на 
служба во странство и во таа служба биле нај-
малку една година се намалува ако патничките 
автомобили и моторциклите се произведени пред 
годината во која се увезуваат. Ова намалување из-
несува 20°/о за секоја измината година почнувајќи 
од годината на производството, со тоа што вкупното 
намалување да не може да надмине 50°/о од вред-
носта на новото возило. Во времето за кое се врши 
намалувањето на основицата не се засметува го-
дината на увозот на патничкиот автомобил и мотор-
цикл. 

4. При увозот на патнички автомобили што се 
составени од мотор и каросерија од различни марки, 
типови и години на производството, основицата за 
плаќање царина се добива така што посебно ќе се 
утврди вредноста на моторот, а посебно вредноста 
на каросеријата, и тоа на начинот пропишан воточ. 
2 и 3 на оваа наредба. На збирот на утврдените 
вредности на моторот и каросеријата царината се 
плаќа по стопата предвидена за патнички автомо-
били во Привремената општа царинска тарифа. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за утврду-
вање на царинската основица за патничките ав-
томобили и моторциклите што ги увезуваат граѓани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/64). 

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

Бр. 493-818 
5 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

377. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛА-

РИЈА ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

1. Во југословенскиот стандард Градежна сто-
ларија. Прозорци и балконски врати за станови 
JUS D.E1.100, кој е донесен со Решението за југо-
словенските стандарди за градежна столарија во 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60) во точката 4.4 став 1 по зборовите: „Типови 
прозора" запирката и зборовите: „изузев једноделни 
тип модул арне ширине 100 еш," се бришат. 

2. Во југословнските стандарди: 
Градежна столарија: 
Еднострук прозорец без кутија за 
завеса — — — — — — — 
Прозорци со споени крила (крило 
на крило) со кутија за внатрешна 
завеса — — — — — ~ — 
Прозорци со споени крила (крило 
на крило) со кутија за надвореш-
на завеса — — — — — — 
Двоен прозорец со тесна кутија 
и со кутија за надворешна завеса 
Двоен прозорец со широка кутија 
и со кутија за внатрешна завеса 

што се донесени со решението наведено во точката 
1 од ова решение, по точката 2.2 се додава нова 
точка 2.3, која гласи: 

„2.3 У случају примене бртвила, профил жлеба 
на вертикалом делу допрозорника може бити и 
друкчијег облика од оног приказаног на слици". 

По точката 4.2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„4.3 Поред окова наведених у тач. 4.1 и 4.2, 
дозвољава се примена и осталих одговарајућих 
окова према важећим југословенским стандардима 
за оков за грађевинску столарију 

4.4 Оков уцртан у сликама треба сматрати 
само као оријентацију". 

3. Во југословенскиот стандард Градежна сто-
ларија. Двоен прозорец со тесна кутија и со кути-
ја за внатрешна завеса — JUS D.El. 131, кој е до-
несен со решението наведено во точката 1 од ова 
решение, по точката 2.2 се додава нова точка 2.3, 
која гласи: 

„2.3 У случају примене бртвила, профил жле-
ба на вертикалном делу допрозорника може бити 
и друкчијег облика од оног приказаног на слици". 

Во точката 4.1 во претпоследниот ред ознака-
та: „JUS М.К3.240" се заменува со ознака: „JUS 
М.КЗ... (во подготовка)". 

По точката 4.2 се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„4.3 Поред окова наведених у тач. 4.1 и 4.2, 
дозвољава се примена и осталих одговарајућих 
окова према важећим југословенским стандарди-
ма за оков за грађевинску столарију. 

4.4 Оков уцртан у сликама треба сматрати 
само као оријентацију". 

4. Во југословенскиот стандард Градежна сто-
ларија. Бал конеска врата со споени крила (крило 
на крило) бев кутија за завеса — JUS D.E1.150, 
кој е донесен со решението наведено во точката 
1 на ова решение, по точката 2.2 се додаваат две 
нови точки, кои гласат: 

„2.3 У случају примене бртвила, профил жле-
ба на вертикалном делу допрозорника може бити 
и друкчијег облика од оног приказаног на слици. 

2.4 Ради омогућавања варијација укупне деб-
љине пода (од 25 до 75 mm) могу се повећати ди-
мензије доњег дела довратника — прага од 50/42 
на 50/50 mm, е тим да висина крила остане не-
променета". 

По точката 4.2 се додават две нови точки, кои 
гласат: . 

„4.3 Поред окова наведених у тач. 4.1 и 4.2, 
дозвољава се примена и осталих одговарајућих о-
кова према важећим југословенским стандардима 
за оков за грађевинску столарију. 

4.4 Оков уцртан у сликама треба сматрати само 
као оријентацију". 

5. Во југословенскиот стандард Градежна сто-
ларија. Балкон ска врата со тесна кутија без ку-
тија за завеса — JUS D.E1.160, кој е донесен со 
решението наведено во точката 1 на ова решение, 
по точката 2.2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„2,3 У случају примене бртвила, профил жле-
ба на вертикалом делу допрозорника може бити 
и друкчијег облика од оног приказаног на слици. 

2.4 Ради омогућавања варијација укупне де-
бљине пода (од 25 до 75 mm) могу се повећати ди-
мензије од 33/48 на 33/80 mm, е тим да висина 
крила остане непромењена". 

По точката 4.2 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

JUS D.E1.110 

JUS D.E1.121 

JUS D.E1.122 

JUS D.E1.132 

JUS D.E1.141 
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„4.3 Поред окова наведених у тач. 4.1 и 4.2, 
дозвољава се примена и осталих одговарајућих о-
кова према важећим југословенским стандардима 
за оков за грађевинску столарију. 

4.4 Оков уцртан у сликама треба сматрати само 
као оријентацију". 

6. Ова решение влегува во сила по истекот на 
петнаест дена од денот на објавувањето во „Слу-
жбен лист на СФЃЈ". 

Бр. 06-3779/1 
11 јуни 1964 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичка Републике 
Србије" во бројот 23 од 6 јуни 1964 година објавува: 

Одлука за основање Одбор за општествен план 
и биланси на Стопанскиот собор на Собранието на 
СР Србија; 

Заклучоци за состојбата и проблемите на про-
тивпожарната заштита; 

Заклучоци за проблемите во врска со изработка 
на статутите на работните организации; 

Заклучоци во врска со примената на конкурен-
те во пракса; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
делување на здравствените установи за вршење 
лекарски прегледи и контрола на здравствената со-
стојба на лицата што работат со извори на јонизи-
рачки зрачења; 

Исправка на Законот за измена и дополнение 
на Законот за ловот; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за распределбата, располагањето и упра-
вувањето со средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации. 

Во бројот 24 од 13 јуни 1964 година објавува: 
Препорака за употреба на средствата на стопан-

ските организации за потребите на стручното об-
разование; 

Решение за определување на установите што 
вршат дејности од особено значење; 

Услови и критериуми за давање инвестициони 
кредити на здравствените установи; 

Исправка на Одлуката за избор на претседател 
и членови на определени одбори на Социјално-здра-
вствениот собор на Собранието на СР Србија; 

Исправка на заклучоците за мерките за унапре-
дување на организацијата и работата на службата 
на санитарната инспекција во СР Србија. 

Во бројот 25 од 20 јуни 1964 година објавува: 
Закон за користење на патнички автомобили во 

општествена своина и за начинот на располагање 
со општествените средства за користење на пат-
нички автомобили; 

Одлука за дополнение на Одлуката за регули-
рање на надоместокот на републичките пратеници 
и на функционерите што ги избира или ги именува 
Собранието. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" Службени лист Социјалис-
тичко Републике Хрватске во бројот 20 од 28 мај 
1964 година објавуваат: 

Препорака за статутите на работните орга-
низации; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Правниот совет на Извршниот совет на Саборот. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 15 од 14 мај 1964 година објавува: 

Одлука за определување рокот за спроведува-
ње на првите избори на органите на управувањето 
во работните организации; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за пратеник на Организационо-политичкиот 
собор на Собранието на СР Словенија во 4 Изборна 
единица Лашко. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 16 од 15 мај 1964 го-
дина објавува: 

Договор за социјално осигурување на католич-
ките свештеници за СР Босна и Херцеговина 
„Добри пастир" во Сараево. 

Во бројот 17 од 19 мај 1964 година објавува: 
Уредба за изборот на органите на управувањето 

во работните организации. 
Во бројот 18 од 1 јуни 1964 година нема прописи. 
Во бројот 19 од 6 јуни 1964 година објавува: 
Решение за именување Економски совет на Из-

вршниот совет; 
Решение за назначување помошник на репуб-

личкиот фонда за кредитирање на студените; 
Решение за разрешување и именување членови 

на Управниот одбор на Републичкиот фонд за науч-
на работа; 

Решение за разрешување и назначување гла-
вен републички електроенергетски инспектор; 

Решение за именување претседател и опреде-
лен број членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на студентите; 

Решение за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за фи-
нансирање на инвестициите на државните органи 
и установи; 

Решение за разрешување секретарот на Секци-
јата за земјоделство на Републичката стопанска ко-
мора; 

Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот виш дисциплински суд; 

Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот дисциплински суд; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-
лување на установите при кои ќе се основат прво-
степени стручни комисии за категоризација на де-
цата попречени во физичкиот и психичкиот раз-
виток; 
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Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за дозволените средства и справи за вршење улов, 
за минималните мери за одделни видови риби и 
ракови, за ловостоите, за определување на рибо-
ловните води на кои може да се врши рибарство за 
стопански цели и за определување на риболовните 
води на кои е дозволено плавење. 

Во бројот 20 од 12 јуни 1964 година објавува: 
Закон за дополнение на Законот за уплата на 

дел ва придонесот за станбена изградба во 1962 и 
1963 година; 

Закон за помилување; 
Закон за имиња на населените места и улици 

и за обележување на куќите -со броеви; 
Одлука за определување на премија за кравјо 

млеко. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Републи-
ка Македонија" во бројот 18 од 6 мај 1964 година 
објавува: 

Закон за самостојните занаетчии; 
Закон за начинот на образувањето, управува-

њето и располагањето со средствата на заеднич-
ките резерви на стопанските организации на град 
Скопје; 

Закон за отпишување на кредити од Републич-
киот фонд за станбена изградба; 

Закон за пренесување работите од надлежноста 
на околиските органи на управата надлежни за 
внатрешни работи врз општинските органи на у-
правата надлежни за внатрешни работи; 

Закон за највисоката граница на нормата на 
основниот придонес за здравствено осигурување на 
работниците за 1964 година; 

Закон за највисоката граница ца нормата и па-
ушалниот износ на придонесот за здравствено оси-
гурување на4 земјоделците; 

Одлука за определување гранки, групи односно 
подгрупи на организации во кои може да се опре-
дели додатен придонес за здравствено осигурување 
на работниците во 1964 година; 

Одлука за определување гранки, групи одно-
сно подгрупи на организации во кои може да се 
определи додатен придонес за инвалидско осигуру-
вање во 1964 година; 

Препорака за понатамошната работа во израбо-
тувањето и донесувањето статутите на работните 
организации; 

Препорака за развивање и унапредување на со-
цијалните служби вон општинските собранија. 

Во бројот 19 од 12 мај 1964 година објавува: 
Уредба за спроведување на изборите за работ-

нички совети и други органи на управување во ра-
ботните организации; 

Упатство за обрасците за вршење одделни деј-
ства при изборот на работнички совети и други ор-
гани на управувањето во работните организации. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике 
Црне Горе" во бројот 14 од 10 мај 1964 година 
објавува: 

Одлука за височината на надоместокот за екс-
проприраното земјоделско земјиште за 1964 година 
на територијата на СР ЦГ; 

Решение за именување Управен одбор на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации на Резервниот фонд на СР ЦГ; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање и додатоците на деца за 1963 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот на задолжителното здравствено реосигу-
рување — на Фондот на здравственото осигурување 
на работниците за 1963 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
резервата на Фондот на задолжителното здрав-
ственото реосигурување на Фондот на здравственото 
осигурување на работниците за 1963 година; 

Одлука за определување височината на режи-
ските додатоци за осигурување на средствата за вр-
шење работи за спроведување на инвалидското и 
пензиското осигурување, додатокот на деца и здрав-
ственото реосигурување на подрачјето на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Титоград во 1964 година; 

Одлука за тарифата за надоместокот на кому-
налните заводи за социјално осигурување за вр-
шење работи од пензиското и инвалидското осигу-
рување и додатокот на деца во 1964 година; 

Одлука за стопата на придонесот за здравстве-
на заштита на уживателите на инвалиднини и пен-
зии за 1964 година; 

Одлука за делот на основниот придонес и до-
датните придонеси за фондот на инвалидското оси-
гурување, што им припаѓа на комуналните заед-
ници на име надоместок на фондовите на здравстве-
ното осигурување за трошоците за професионална 
рехабилитација и запослување на инвалидите на 
трудот; 

Одлука за условите за спроведување на задол-
жителното здравствено реосигурување, за ризиците 
што задолжително се реосигуруваат, за височината 
на надоместоците што припаѓаат за одделни рео-
сигурени ризици и за премиите за реосигурување; 

Одлука за усвојување на финансискиот план 
на Фондот на задолжителното здравствено реоси-
гурување на фондот на здравственото осигурување 
на работниците за 1964 година; 

Одлука за надоместокот на инвалидите на тру-
дот за купување моторни возила. 
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