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Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка на сојузниот буџет за 1970 година, што ја усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Соборот на народите од 30 септември 1971 година и на седницата на Општес-
твено-политичкиот собор од 30 септември 1971 година. 

ПР бр. 7 
30 септември 1971 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

: I. општ ДЕЛ 
Член 1 

Во 1970 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат, и тоа: 
Вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот — — Динари 15.155,468.376,10 
Вкупен износ на потрошените средства спрема распоредот на приходите 
според билансот на буџетот — — — — — — — — — Динари 14.220,844.235 

Од тоа: 
За распоред според посебниот дел — — — — — — — — — — — Динари 13.162,419.238,97 
За распоред во Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — Динари 270.000.000 
За распоред на посебната сметка на федерацијата за инвестиции во сто-
панството - - - - - - — - — — - - - Динари 739,424.996,03 
За надоместоци за извршување на работите од делокругот на Службата 

на општественото книговодство — — — — — — Динари 49,000.000 
1 . 

Издвоени средства на посебна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство — — — — — — — — — — — — — — — Динари 934,624.141,10 

Член 2 
Издвоените средства на посебната сметка ка ј Службата на општественото книговодство во износ 

од 934,624.141,10 динари, врз основа на член 2 од Законот за измен-и и дополненија на Законот за за-
должително издвојување на остварениот дел од приходите на буџетот во 1970 година во посебна резер-
ва, ќе се користат за покритие на обврските спрема Државниот секретаријат за народна одбрана во 
износ од 150,000.000 динари, за покритие на расходите на сојузниот буџет за 1971 година во износ од 
500,000.000 динари, а остатокот на издвоените средства на посебната сметка ка ј Службата на општес-
твеното книговодство во износ од 284,624.141,10 динари за намирување на обврските на федерацијата 
спрема фондовите на инвалидското и пензиското осигурување. 

Член 3 
Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот рас-

поред на приходите се наоѓаат во билансот на сојузниот буџет за 1970 година, кој гласи: 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

1 Форма Пот-
на форма 

при- на при- ВИД ПРИХОДИ 

Ре-
ден 
број 

Предвидено 
според бу-

џетот 

Предвидено 
според реба-
лансот на' бу- Остварено 

ходи ходи петот 

1 2 3 4 5 6 7 

I ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ 
ПРИХОДИ 

Вид 1. Придонеси 

11 111 Придонеси од личниот доход од 
работен однос 001 1.546,000 ООО 1 546,000.000 1 486,990 908,23 

Вкупно формата на приходите 11 
(001) 003 1.546,000.000 1.546,-000.000 1.486,990 908,23 

12 121 Придонес од личниот доход од зем-
јоделска дејност 004 240,000.000 240,000.000 222,879.687.32 

Вкупно формата на приходите 12 
(004) 006 240,000.000 240,000.000 222.879.687 32 

Вкупно видот 1. Придонеси (003 
плус 006) 020 1.786,000 ООО 1.786,000.000 1.709,870.595,55 

Вид 2. Даноци 

21 211 
212 

Данок на промет на стоки на мало 
Данок на промет на надоместоци за 

021 6.127,000.000 6.582,200.000 6.879,679 287,71 

услуги 022 1.787,000.000 1.957,000.000 1.970,449 738,66 

Вкупно формата на приходите 21 
(021 и 022) 027 7.914,000.000 8.539,200 ООО 8.850.129 026,37 

Вкупно видот 2. Даноци (027) 036 7.914,000.000 8.539,200.000 8 850,129,026.37 

Вид 3. Такси 

34 Конзуларни такси 040 10,000.000 10,000 ООО 18.198 074,96 
35 Царински такси " 041 20.000 ООО 24.300 ООО 51.623.322 03 

Вкупно видот 3. Такси (040 и 041) 042 30,000 ООО 34,300 ООО 69,821.396,99 

Вид 4. Царина 

41 Царина 043 3.934,000.000 3 934,000.000 4.491,878.187.88 

Вкупна видот 4. Царина (043) 043 3.934.000.000 3.934,000.000 4.491,878.187.88 

Вид 6 Приходи на сојузните орга-
ни и други разни приходи 

61 Приходи на сојузните органи 047 500.000 500 ООО 3 567 
62 Други разни приходи 048 29,500.000 29,500.000 33,765.602,31 

Вкупно видот 6. Приходи на сојуз-
ните органи и други разни при-
ходи (047 и 048) 

Вкупно приходите за распоред 
(видовите 1 до 6) 

049 

061 

30.000 ООО 

13.694,000.000 

30,000.000 

14 323,500 ООО 

33,769 169,31 

15.155,468 376,10 
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II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Распо- Распо-
редна редна 
група подгру-

па 
РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Ре- Предвидено 
ден според 
број буџетот 

Предвидено 
според ребалансот 

на буџетот и до-
полнителните 

Извршено 

Основна намена 03. Културно-про-
светна дејност 

03-2 03-2-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 03 (079) 

079 

080 

15,869.000 

15,869.000 

16,054.678 

16,054.678 

16,022.872,80 

16,022.872,80 

04-2 04-2-2 

05-2 

07 

Основна намена 04. Социјални 
грижи 
Средства распоредени во определен 
износ за посебни намени (освен за 
инвестиции) 084 532,958.000 532,958.000 

Вкупно основната намена 04 (084) 086 532,958.000 532,958.000 

Основна намена 05. Здравствена 
заштита 

05-2-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен за инвестиции) 

Вкупно основната намена 05 (089) 

089 

090 

Основна намена 07. Работа на др-
жавните органи 

07-2-1 Средства распоредени во опреде-
лен износ за редовна дејност 

07-2-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ за посебни намени (ос-
вен зг инвестиции) 

07-2-3 Средства распоредени во опреде-
лен износ за намени кои не можат 
да се распоредат по други основни 
намени 

Вкупно основната намена 07 
(096 до 098) 

097 

099 

50.000 

50.000 

096 282,509.000 

348,378.000 

098 168,039.000 

798,926.000 

50 ООО 

50.000 

328,886.985 

375,441.705,10 

165,492.582 

869,821.272,10 

545,162.357,54 

545,162 357,54 

9 667,60 

9.667,60 

328,793 605 

371,630.632,56 

160,924.239,82 

861,348.477,38 

0 8 - 2 

Основна намена 08. народна од-
брана 
Средства распоредени во опреде-
лен износ 500 7.586,370.000 

Вкупно основната намена 08 (100) 100 7.586,370.000 

7.787,719.000 

7.787,719.000 

7.787,719.000 

7.787,719.000 

09-2 

Основна намена 09. Општи допол-
нителни средства на другите оп-
штествено-политички заедници 
Средства распоредени во опреде-
лен износ 102 1 229,500 ООО 1.229,500.000 1.229,500 ООО 

Вкупно основната намена 09 (102) 103 1.229,500.000 1.229,500.000 1.229,500.000 
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Основна намена 10. Наменски до-
полнителни средства на другите 
општествено" политички заедници, 
органи и организации 

10-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 105 1.402,648 000 1 399,547.000 1 399,346 181 
Вкупно основната намена 10 (105) 106 1 402,648 ООО 1.399.347.000 1 399,346 181 

Основна намена 13. Дејност на оп-
штествено-политичките организа«. 
иии и здруженијата на граѓаните 

13-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 112 27.423 000 29.890 562 29,890 562 
Вкупно основната намена 13 (112) 113 27,423.000 29,890 562 29,890 562 

Основна намена 14. Нестопански 
инвестиции 

14-2 14-2-21 Средства распоредени во опреде-
лен износ за текушти вложувања 115 89,136.000 92,582 996.90 92,582 996.90 

Вкупно основната намена 14 (115) 118 89,136.000 92,582.996.90 92.582 996,90 

Основна намена 16. Интервенции во 
стопанството 

16-2 16-2-21 Средства распоредени во опреде-
лен износ за текушти вложувања 325 552,008 000 702,810.000 690,242 453,10 

Вкупно основната намена 16 (125) 127 552,088 000 702,810.000 690,242 453,10 

Основна намена 17. Буџетски об-
врски од поранешните години 

17-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 128 343,776 ООО 352,254 000 352,254 000 

Вкупно основната намена 17 (128) 128 343,776 000 352,254.000 352,254 000 

18-2 Основна намена 18. Издвојувана 
во резервниот фонд 

'Средства распоредени во опреде-
лен износ 130 127,830 000 131,715 000 131,715 000 

Вкупно основната намена 18 (130) 131 127,830 000 131,715 000 131,715 000 

Основна намена 19. Нераспоредени 
приходи (Текушта буџетска ре-
зерва) 

19-2 Средства распоредени во опреде-
лен износ 132 76.426 000 26.797 491 26 625 670 65 

Вкуцро основната намена 19 (132) 132 76,426 000 26.797.491 26,625.670 65 

Вкупно распоредените и нераспо-
редените приходи преку посебниот 
дел на сојузниот буџет (основни 
намени 03 до 19) 12.783,000.000 13 171,500.000 13.162,419 238,97 

Средства распоредени во општиот 
дел на сојузниот буџет во опреде-
лен износ: 
- за распоред во Сојузниот фонд 
за финансирање на научните дејно-
сти 270,000.000 270,000.000 270,000 ООО 
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3 4 5 6 7 

— за распоред на посебна сметка 
на федерацијата за инвестиции во 
стопанството 592,000 ООО 833,000.000 739,424.996,03 
— за надоместоци за извршување 
работи од делокругот на Службата 
на општественото книговодство 49,000.000 49,000 000 49,000.000 
Вкупно распоредените приходи 133 13.694,000 ООО 14.323,500 ООО 14 220,844.235 

III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА 
ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА 
Остварени приходи (061) 134 - - » 15.155,468 376,10 
Пресметана посебна резерва (153) 135 — — 934,624.141,10 
Вкупно распоредени приходи (133) 136 — — 14.220,844.235 
Нераспоредени приходи: 
134 минус (135 плус 136) 137 - - -

IV. ПРЕСМЕТКА, УПОТРЕБА И 
СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА 
ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕР-
ВА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВА-
ЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕЛ ОД 
ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ ВО 
1970 ГОДИНА ВО ПОСЕБНА РЕ-
ЗЕРВА 

а) Пресметка на средствата на 
посебната резерва: 

— Пресметани средства на посеб-
ната резерва според член 1 од 
Законот 148 - - 831,968 379,57 

— Пресметани средства на посеб-
ната резерва според член 2 од 
Законот 149 — — 102,655.761,53 

— Пресметани средства на посеб-
ната резерва според член 4 од 
Законот 150 — — — 
Вкупно пресметаните средства 
на посебната резерва (148 плус 
149 плус 150) 151 - - 934,624.141,10 
Намалување според член 5 од 
Законот - 152 — — — 
Вкупно средства за уплата (151 
минус 152) 153 - - 934,624.141,10 
Издвоени средства на посебна 
сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 154 — — 934,624.141,10 
За уплата според пресметката 
(153 минус 154) 155 — — — 
Повеќе уплатено од пресмета-
ниот износ (154 минус 153) 156 — « — — 

б) Употреба на издвоените сред-
ства на посебната резерва: 
— запишано во благајнички 

записи спрема член 8 став 3 
од Законот 157 — — — 

— користено според член 9 
став 1 од Законот 158 — — . — 

ч — користено според член 9 
став 2 од Законот 159 — — — 

Член 4 
Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1970 година и потрошокот на средствата по носи-

телите, корисниците и поблиските намени, во рамките на прегледот на извршувањето на билансниот 
дел на сојузниот буџет од член 3 на оваа завршна сметка, се искажани во посебниот дел на Завршна-
та сметка на сојузниот буџет за 1970 година, кој е посебно отпечатен и е составен дел на оваа заврш-
е а сметка. 

Член 5 
Оваа завршна сметка влегува во сила осмиот ден' од денот на објавувањето во „Службен лист 

на СФРЈ 4, 
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547. 

Врз основа на член 11 став 1, во врска со член 
24 став 1 точка 4 и чл. 184 и 185 од Законот за избор 
на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/69), домесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ТРИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ 
НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на три пратеници за Соборот на народите на 
Сојузната скупштина, и тоа: 

два пратеника се избираат во Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина, а еден пратеник 
се избира во Социјалистичка Република Македо-
нија. 

2. Дополнителните избори, согласно одредбите 
' на Законот за избор на сојузни пратеници („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 3/69), ќе се одржат до 29 но-
ември 1971 година. 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 1 октомври 1971 година. 

Број 020-168/71-7 
30 септември 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

548. 

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за ком-
пензации на производителите на вештачки ѓз7бри-
ња и на производителите на определени пре-
хранбени производи поради зголемувањето на це-
ните на земјоделските производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71 и 44/71), С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА 

ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат вештачки ѓубриња им се одобрува 
компензација за вештачкото ѓубре продадено и ис-
порачано на следните купувачи: 

1) на работните организации што се занимаваат 
со земјоделство, шумарство, мелиорација на шумски 
и планински пасишта, со заштита на земјиште од 
порои и ерозија, со одгледување на риби во слатко-
водни рибници — за количините набавени тие деј-
ности да ги вршат самите или во кооперација со 
индивидуалните земјоделски производители; 

2) на работните организации што вршат опити 
со ѓубриња и школуваат односно оспособуваат кад-
ри во земјоделството и шумарството — за количи-
ните потребни за изведување на опитите или нас-
тавата; 

3) на работните организации — за количините 
набавени за понатамошна продажба на купувачите 
од одредбите под 1 и 2 на оваа точка и на индивид-
уалните земјоделски производители, под услов врз 
набавната цена при формирањето на малопрода-
жните цени на ѓубрето да ја засметаат пропиша-
ната маржа; 

4) на индивидуалните земјоделски производите-
ли — ако на нив организациите што произведуваат 
вештачко ѓубре вештачкото ѓубре им го продале по 
цените формирани според важечките прописи за 
цените и маржите. 

Четврток, 7 октомври 1971 

2. Компензацијата од оваа одлука се одобрува 
за еден kg активна хранлива материја, по следните 
износи: 

Динари 
1) кај азотните ѓубриња од домашно 

производство, за 1 kg активна хранлива 
материја N 0,75 

2) Kaj фосфорните ѓубриња од домашно 
производство, за 1 kg активна хранлива 

,материја РгОѕ 0,67 
3) кај мешаните и комплетните ѓубри-

ња од домашно производство, за 1 kg ак-
тивна хранлива материја: 

N — — — — — — — — — — 0,75 
р2Оѕ - - - - - - - - - 0,67 

3. Количината на активната хранлива материја 
за која се дава компензацијата се утврдува врз ос-
нова на важечките прописи за југословенските стан-
дарди односно прописите за состојките и за другите 
особини на вештачките ѓубриња и за испитувањето 
на тие ѓубриња. 

Компензацијата за 1 kg активна хранлива ма-
терија по поодделни видови ѓубриња од точка 2 на 
оваа одлука се одобрува под услов одобрената про-
дажна цена на производителот на ѓубрето да им се 
намали на купувачите од точка 1 на оваа одлука 
за износот на компензацијата од точка 2 на оваа од-
лука и да се пресмета франко натоварено во ва-
гон на железничката станица или во фабриката на 
производителот односно во нејзин погон или во ка-
мион во фабриката на производителот, или франко 
натоварено во брод односно шлеп во пристаништето 
на производителот. 

4. За вештачкото ѓубре од увоз компензацијата 
се дава за ѓубрињата наредени во точка 2 на оваа 
одлука, односно за вештачки ѓубриња слични на 
нив, според -содржината на активна хранлива ма-
терија во вештачкото ѓубре. 

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 
1 на оваа точка се одобрува во височина на разли-
ката помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре 
франко југословенската граница или CIF југосло-
венска лука (во која се содржани одредените видови 
и височината на трошоците) наголемени за трошо-
ците од границата односно луката до натоварната 
станица на купувачот, освен трошоците за возари-
ната, — и одобрените продажни цени на истото или 
на слично вештачко ѓубре од домашно производство 
намалена за износот на компензацијата во смисла 
на точка 2 од оваа одлука. 

Компензацијата од 'став 2 на оваа точка не мо-
же да биде поголема од компензацијата што се дава 
за единица активна хранлива материја за соодвет-
ните вештачки ѓубриња од домашно производство. 

Пресметувањето и исплатувањето на разликата 
од став 2 на оваа точка го врши Службата на оп-
штественото книговодство. 

5. Компензацијата за вештачките ѓубриња од 
увоз им се исплатува на увозниците за количините 
на вештачките ѓубриња од точка 4 став 1 на оваа 
одлука, продадени или испорачани на купувачите 
од точка 1 на оваа одлука. 

6 Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се 
исплатува само за вештачките ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на важечките про-
писи за југословенските стандарди или на прописите 
за квалитетот односно за состојките и другите осо-
бини на вештачките ѓубриња. 

7. Кори-сникот на компензацијата што ќе ја ос-
твари компензацијата во смисла на одредбите од 
точ. 1 и 4 на оваа одлука, е должен да назначи во 
фактурата дека ја остварил компензацијата. 

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок организација на здружен труд што 
ја остварува компензацијата за количината на веш-
тачките ѓубриња за која компензацијата веќе е ос-
тварена, како и организација на здружен труд што 
нема да постапи во смисла на одредбата од точка 7 
на оваа одлука. 
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Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок и работната организација или друго 
правно лице што вештачкото ѓубре купено по цена 
намалена за износот на компензацијата според оваа 
одлука, го продава за цели противни на одредбите од 
точка 1 на оваа одлука. 

За прекршокот од став 1 или 2 на оваа точка ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд односно во работната организација 
или во друго правно лице со парична казна до 
1.000 динари. 

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

Р. п. бр. 186 
29 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Цемал Биедиќ, с. 

Како оригинално пакување, во смисла на став 
1 од овој член, се подразбира пакување на производ 
во амбалажа определена со овој правилник со која 
се обезбедува оригиналност^ на квалитетот на про-
изводот до неговата потрошувачка." 

Член 5 

549. 
Врз основа на член 4 став 2 и член 41 ст. 1 

и 2, во врска со член 37 став 2 од Законот за југо-
словенските стандарди („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет 
за здравство и социјална политика, сојузниот се-
кретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИ-
ЈАЛОЦИ, ПИВОТО, ВЕШТАЧКИТЕ БЕЗАЛКО-
ХОЛНИ ПИЈАЧКИ И ШУРУПИ, МИНЕРАЛНИТЕ 

ВОДИ И СОДА-ВОДАТА, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на алкохолните 

пијалоци, пивото, вештачките безалкохолни пијач-
ки и шурупи, минералните води и сода-водата, мра-
зот и оцетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63 и 
25/65) називот на правилникот се менува и гласи: 
„Правилник за квалитетот на алкохолните и без-
алкохолните пијачки, мразот и оцетот". 

Член 2 
Во член 1 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со овој правилник се пропишуваат најнужните 

услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат алкохолните и безалкохолните пијачки, 
сирупите и прашоците за нивното производство, пи-
вото и безалкохолното пиво, минералните води, со-
да-водата, мразот, оцетот и разблажената 1096-на 
оцетна киселина (во понатамошниот текст: произво-
дите), како и најнужните услови за обезбедување и 
запазување на квалитетот и хигиенската исправност 
на производите." 

Член 3 
Во член 2 ст. 2 и 3 зборовите: „производителните 

стопански организации" се заменува со зборовите: 
„производителите". 

Член 4 
По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 
„Производите од овој правилник можат да се 

пуштаат во промет само во оригинално пакување, 
ако за одделни производи со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Член 3 се брише. 

Член в 
Во член 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Производите што ги пушта производителот во 

промет во оригинално пакување мораат на обвивка-
та, садот, етикетата или затворачот да имаат декла-
рација на еден од јазиците на народите на Југосла-
вија." 

Во став 2 точката 3 се менува и гласи: 
,,З) датум на производството односно на полне-

њето за оние производи за кои со овој правилник е 
определен рокот на траењето или ако тоа посебно е 
предвидено, со тоа што да се смета дека производите 
на кои датумот на производството е означен со ме-
сец и година односно со тримесечје и година се про-
изведени првиот ден на означениот месец или три-
месечје односно година;". 

Точка 5 се брише. 
Досегашната точка 6, која станува точка 5, се 

менува и гласи: 
„5) ознака дека производот е бојосан или арома-

тизиран со природни или вештачки бои односно а-
роми;". 

Досегашните точ. 7 до 9 стануваат точ. 6 до 8. 
Точка 10 се брише. 
Досегашната точка 11 станува точка 9. 

Член 7 
По член 4 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 4а 
Од нето-количината на производот декларирана 

во смисла на член 4 став 2 точка 4 од овој правил-
ник се дозволуваат отстапувања (±),и тоа: 

Декларирана нето-количина 

2000 ml 
1000 ml 
500 ml 
200 ml 
100 ml 
50 ml 

Највисоки дозволени 
отстапувања 

30 ml 
2Q ml 
15 ml 
8 ml 
6 ml 
4 ml 

(1,5%) 
(2%) 
(3%) 
(4%) 
(6%) 
(8%) 

За нето-количините на производот што се наоѓаат 
помеѓу две количини назначени во став 1 од овој 
член се дозволува отстапување кое му одговара на 
просекот на отстапувањата предвидени за тие две 
количини. 

Во поглед на декларираната содржина на алко-
хол е дозволено отстапување до ± 0,3 vol%. 

Член 46 
Утврдувањето на нето-количината на произво-

дот, заради определување на отстапувањата од член 
4а ст. 1 и 2 од овој правилник, се врши при темпе-
ратура на течноста од 20оС, и тоа за течности со 
специфична тежина до 1.050 во траење 30 секунди 
испуштање на течноста од шишето, а за течности 
со поголема специфична тежина во траење до це-
лосното испразнување. 

Утврдувањето на нето-количината на производот 
со специфична тежина над 1.050 може да се врши и 
така што односната течност да се замени со вода со 
температура од 20оС до нивото до кое во шишето се 
наоѓал производот чија нето-количина се утврдува." 
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Член 8 
Во член 6 точката 4 се менува и гласи: 
„4) основни СОСТОЈКИ на производот и други упо-

требени материи (треви, мирудии, мацерати и нив-
ни компоненти и сл.) од кои производот е добиен и 
нивните количини изразени во мерни единици или 
во проценти во однос на нето-количината на произ-
водот;4'. 

По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи' 
„5) вид и количина на материите од биолошка 

вредност додадени на производот заради збогатува-
ње на неговиот состав (витамини и др.), како и вид 
и количина на додадениот конзерванс;". 

Во досегашната точка 5, која станува точка 6, 
по зборот: „анализа" се додаваат зборовите: ,.кај 
овластена лабораторија". 

Досегашната точка 6 станува точка 7. 

Член 9 
Во член 7 по зборовите: „хемиски средства'1 сз 

додаваат зборовите: „што не се дозволени во произ-
водството на прехранбени продукти". 

Член 10 
Називот на втората глава се менува и гласи: „IL 

Алкохолни пијачки". 

Член 11 
Член 10 се менува и гласи: 
„Алкохолни пијачки^ во смисла на овој правил-

ник, се природни ракии, вештачки ракии, жестоки 
алкохолни пијачки, ликери и други алкохолни пи-
јачки. 

Како основна состојка која мора да се деклари-
ра кај алкохолните пијачки од став 1 на овој член 
се смета етил-алкохолот, како и шеќерот и јаглен-
диоксидот ако тие пијачки ги содржат. 

Алкохолните пијачки се пуштаат во промет во 
шишиња од стакло или од друг соодветен материјал 
со зафатнина до еден литар, ако за некој вид од 
тие ПИЈАЧКИ со ОВОЈ правилник не е определено пои-
наку." 

Член 12 
По член 10 се додава нов член 10а, кој гласи: 
„Алкохолните пијачки во кои поради подолго 

лежење се Создал помал талог од самата пијачка 
или во нив се наоѓаат помали делови на тапи од 
плута, а поради тоа не ги промениле органолептич-
ките својства во поглед на вкусот и миризбата и не 
се штетни за здравјето, можат да се пуштаат во про-
мет со ознака дека се „од понизок квалитет" и по 
сразмерно пониска цена." 

Член 13 
Член 11 се менува и гласи: 
„Природна ракија е производ добиен со дестила-

ција (печење) на превриена комина или на изгмечени 
плодови од овошје или грозје, односно со дестила-
ција на превриени плодови и сокови од овошје или 
грозје. Во производството на природни ракии не мо-
жат да се употребат природни сокови од овошје или 
грозје на кои им се додадени шеќер, алкохол и дру-
ги материи кои не се дозволени со овој правилник. 

Заради одржување на стандардниот изглед, на 
еден литар природна ракија може да се додаде до 
еден грам карамел, што не мора да се декларира/' 

Член 14 
По член 11 се додава нов член На, кој гласи: 
„Природна ракија може да се пушта во промет 

и во ринфузна состојба само како суровина за по-
натамошна доработка или преработка.41 

Член 15 
Член 12 се менува и гласи: 
„Природна ракија што се пушта во промет мо-

ра да ги исполнува следните услови, ако за некој 
вид ракија со овој правилник не е определено пои-
наку: 

1) да е бистра, безбојна или да има боја својстве-
на на соодветниот вид ракија; 

2) да има миризба и вкус својствен на соодветен 
вид ракија; 

3) д«: нема непријатна миризба и вкус; 
4) во еден литао да не содржи повеќе од 10 mg 

железо и бакар, 0.5 mg цинк, 0,5 mg олово, 5 mg ка-
ла ј или 30 mg цијановодородна киселина; 

5) да не содржи средства за постигање привидна 
јачина (црн пипер, пиперка и сл.), слободни мине-
рални киселини, неиспарливи органски киселини 
повеќе отколку што е нормално за технолошкиот 
процес на производството ^а соодветен вид ракија 
и други материи што не се дозволени со овој пра-
вилник." 

Член 16 
Член 13 се менува и гласи: 
„Според видот на суровините од кои се произ-« 

ведени, природните ракии се: ракии од овошје, ра-
кии од грозје и специјални природни ракии." 

Член 17 
По член 13 се додава нов под оддел, кој гласи: 

,,а) Ракии од овошје". 

Член 18 
Член 14 Се менува и гласи: 
„Ракија од овошје е производ добиен со дести-

лација (печење) на превриена комина или на извле-
чени плодови или сок од овошје (сливи, круши, 
праски, вишни, цреши, црници, смокви и друго о-
вошје или шумски плодови) кој содржи од 30 до 
55 vol% алкохол, ако за одделен вид ракија од 
овошје со овој правилник не е определено поинаку. 

Ракија од овошје мора да има назив на она 
овошЈе од кое е произведена." 

Член 19 
По член 14 се додава нов член 14a, кој гласи: 
„Ракија од овошје, покрај исполнувањето на ус-

ловите од член 12 на овој правилник мора да содр-
жи и: 

екстракт до 5 g/1 

вкупни киселини од 300 до 1500 mg/1 или најмногу 
6 g'l апсолутен алкохол, сметано 
како оцетна киселина 

естери од 1200 до 7000 mg/1 апсолутен 
алкохол, сметано како етил-ес-
тер на оцетна киселина 

метил-алкохол од 0,5 до 2 vol%, сметано на ап-
солутен алкохол 

виши алкохоли од 1000 до 6000 mg/1 апсолутен 
алкохол 

алдехиди 

фурфурол 

до 500 mg/1 апсолутен алкохол 

до 30 mg/1 апсолутен алкохол 
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Во лабораторискиот наод со кој се утврдуваат 
содржината на елементите од став 1 на овој член 
како и другите елементи на квалитетот, мораат да 
бидат назначени и методите со помош на кои се 
добиени резултатите на анализата. 

Издатливоста на ракијата од овошје мора да би-
де^ најмалку 1:800, а на сливова 1:1500." 

Член 20 
Во член 16 зборовите: „мешана овошна ракија'4 

се заменуваат со зборовите: „мешана ракија од о-
вошје", а бројот: „35" се заменува со бројот: „30". 

Член 21 
По член 16 се додава нов пододдел: ,,б) Ракии од 

грозје", и нов член 16 а, кој гласи: 
„Ракија од грозје е производ добиен со дести-

лација (печење) на превриена комина или на з г м е -
чени плодови од грозје на благородна винова лоза 
(vitis vinifera) односно со дестилација на други пре-
работки од грозје (вино, вински талог). 

Ракии од грозје се: коминарка, вињак или 
дрозденка," 

Член '22 
Член 17 се менува и гласи: 
„Под називот коминарка (тропица или лозова) 

може да се пушта во промет дестилат на превриена 
комина (троп) на грозје од благородна винова лоза, 
кој содржи од 30 до 55 vol% алкохол. 

Коминарката, покрај исполнувањето на усло-
вите од член 12 на овој правилник, мора да содр-
жи и: 

екстракт до 5 g/1 

вкупна киселина од 200 — 1.000 mg/1, сметано ка-
ко оцетна киселина 

од 1.000 7.000 mg/1 апсолутен 
алкохол, сметано како етил-ес-
тер на оцетна киселина 

од 0,5 до 2,0 mg/1 апсолутен ал-
кохол 

од 1.500 до 7.000 mg/1 апсолутен 
алкохол 

од 100 до 800 mg/1 апсолутен 
алкохол 

до 30 mg/1 апсолутен алкохол 

Издатливоста на коминарката мора да биде нај-
малку 1:1.200. 

Одредбата на член 14а став 2 од овој правилник 
се однесува и на коминарката." 

Член 23 
Член 18 се менува и гласи: 
„Под називот вињак може да се пушта во про-

мет вински дестилат кој од дежа л при дејство на да-
бово дрво како елемент на квалитетот. 

Винскиот дестилат е производ добиен со дести-
лација на здрави вина, со или без свој талог. По 
исклучок, за производството на вински дестилат 
можат да се употребат и вина со поголема содржина 
на испарливи киселини, кој не смее да биде поголем 
од 2 g/1 сметано како оцетна киселина. 

Заради подобрување на квалитетот при произ-
водството на вињакот можат да се употребат дода-
тоци од растително потекло кои не се штетни за 
здравјето на луѓето. 

естери 

метил-алкохол 

виши алкохоли 

алдехиди 

фурфурол 

Забрането е производството на вињак со додава-
ње на шпиритус, вештачки бои и ароми, растителни 
производи што се третирани со шпиритус и сл." 

Член 24 
По член 18 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 18а 
Винскиот дестилат и вињакот, покрај исполну-

вањето на условите од чл. 12 и 19 од овој правилник, 
мораат да содржат и: 

за вински дестилат за вињак 
најмал« најмно« нај- нај-

ку гу малку многу 
алкохол vol% 54 72 38 45 ' 

екстракт g/1 

вкупни киселини mg/1, 
сметано како оцетна 
киселина 

естери mg/1 апсолутен 
алкохол, сметано како 
етил-естер на оцетна 
киселина 

метил-алкохол vol%, 
сметано на апсолутен 
алкохол 

виши алкохоли mg/1 
апсолутен алкохол 

алдехиди mg/1 апсолу-
тен алкохол 

фурфурол mg/1 апсолу-
тен алкохол 

сулфур диоксид mg/1 

0,2 5,0 1,5 16 

50 100 1000 

400 2000 500 2500 

траги 0,25 траги 0,25 

6.000 1.500 6.000 

30 400 30 500 

до 30 до 35 

до 100 до 50 

1.500 

Издатливоста на винскиот дестилат мора да би-
де најмалку 1:300, а на вињакот најмалку 1:350. 

Одредбата на член 14а став 2 на овој правилник 
се однесува и на винскиот дестилат и вињакот. 

Член 186 
Под називите стар вињак, екстра вињак и слич-

ни називи со кои се истакнува квалитетот, може да 
се пушта во промет вињак стар најмалку 3 години. 

Староста на вињакот во декларацијата може да 
се означи и со ѕвездички, со тоа што секоја ѕвездич-
ка да претставува една година старост. Бренди и 
слични пијачки не можат да се означуваат со ѕвез-
дички." 

Член 25 
Во член 19 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите на член 18а од овој правилник што 

се однесуваат на винскиот „дестилат важат и за 
дрозденка, освен одредбата на став 1 од тој член за 
содржината на алкохол." 

Член 26 
По член 19 се додаваат нов пододдел: ,,в) Специ-

јални природни ракии" и два нови члена, кои гла-
сат: 
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„Член 19а 
Специјална природна ракија е производ добиен 

од природна ракија или од природни дестилати 
(вински дестилат, дестилат на овошни плодови) 
што се ароматизирани и облагородени со додатоци од 
растително потекло, како што се разни плодови и 
нивни делови, ароматично и лековито билје и нивни 
етерични масла, мацерати и екстракти добиени врз 
база на природни дестилати. Специјална природна 
ракија може да се произведува со дестилација на 
шумски плодови. 

Содржината на алкохол во специјалната природ-
на ракија не смее да биде помала од 40 ниту пого-
лема од 55 vol%. Содржината на екстракт не смее 
да биде поголема од 25 g' 1. 

За другите состојки што не се посебно одредени за 
неодделен вид специјална природна ракија важат 
одредбите за најмалата содржина на тие СОСТОЈКИ 
»Предвидени за ракијата односно за винскиот дести-
лат од кој таа е произведена. 

За производството на специјална природна ра-
кија производителот е должен да донесе производи-
телска спецификација. 

Член 196 
Специјални природни ракии се: клековача, тре-

варица, брињевец (од црвена клека), анасонка, мас-
тика, оревовка и други специјални природни ракии." 

Член 27 
Во член 20 зборот: „боровница" се заменува со 

зборовите' „црвена клека" а бројот: „35'4 со бројот; 
„40". 

Член 28 
Член 21 се менува и гласи: 
„Под називот треварица може да се пушта во 

промет производ добиен од природни ракии или од 
природни дестилати на превриена комина или на 
изгмечени плодови од овошје односно од грозје или 
со додаток на соодветно ароматично и лековито бил-
је, односно нивни долови или нивни етерични масла, 

Ракијата од став 1 на овој член може да содржи 
до две вејчиња, корен плод и сл. кои не смеат во 
значителна мера да Ја заматат течноста и да соз-
даваат талог.'' 

Член 29 
Член 22 се менува и гласи: 
„Под називот брињевец може да се пушта во 

промет дестилат на превриени плодови од црвена 
клека кој содржи од 40 до 55 voP/o алкохол. 

Ракијата од став 1 на овој член мора да содр-
ж и и: 

вкупни киселини од 250 до 1.500 mg/1, сметано ка-
ко оцетна киселина 

естери 

Член 33 
Називот на одделот: „2. Вештачки ракии" и чл 

26 30 31 се бришат. 

Член 32 
Пред член 32 во називот на третиот оддел бро-

јот: „3" се заменува со бројот: „2 ', а член 32 се ме-
нува и гласи: 

,,Жестоки алкохолни пијачки се производи до-
биени од фини рафинирани дестилати или со дес-
тилација на суровини (шеќерна трска, јачмен, 'рж 
и сл.) по постапката својствена за производството на 
соодветна жестока алкохолна пијачка. 

Во производството на жестоки алкохолни пи-
јачки можат да се употребат додатоци од растително 
потекло што не се штетни за здравјето на луѓето. 

Алкохолните пијачки од став 1 на овој член се 
пуштаат во промет под називите: виски, џин, рум, 
бренди, вотка и др. 

За производството на алкохолните пијачки од 
став 1 на овој член производителот е должен да до--
несе производителска спецификација/ ' 

Член 33 
По член 32 се додаваат седум нови членови, кои 

гласат. 

„Член 32а 
Под називот виски може да се пушта во промет 

производ со карактеристична миризба и вкус на вис-
ки, добиен со дестилација на превриена комина од 
жита (претежно од јачмен, 'рж и пченица) по постап-
ката својствена за производството на виски. 

Содржината на алкохол не смее да биде помала 
од 40 vol% ниту поголема од 50 vol?o. 

Содржината на други состојки мора да биде, и тоа: 

вкупни киселини од 200 до 1000 mg/1 апсолутен 
алкохол, сметано како оцетна 
киселина 

естери од 200 до 800 mg/1 апсолутен ал-
кохол, сметано како етил-естер 
на оцетна киселина 

метил-алкохол до 0,5 vol%, сметано на апсолу-
тен ачкохол 

виши алкохоли од 500 до 4 600 mg/1 апсолутен 
алкохол 

алдехиди 

фурфурол 

од 50 до 200 mg/1 апсолутен ал-
кохол 

до 20 mg/1 апсолутен алкохол 

од 400 до 3.500 mg/1 апсолутен 
алкохол, сметано како етил-ес-
тер на оцетна киселина 

метил-алкохол од 0,4 до 1,2 vol96, сметано на 
апсолутен алкохол 

виши алкохоли од 3.000 до 10.000 mg/1 апсолутен 
алкохол 

алдехиди од 50 до 400 mg/1 апсолутен ал-
кохол 

фурфурол до 15 mg/1 апсолутен алкохол." 

Член 30 
Во член 23 по зборовите' „(Pimpinella anisum 

се додаваат зборовите: „на 100 литри ракида", 

Издатливоста на виски мора да биде најмалку 
1 5000. 

Одредбата на член 14а став 2 од овој правилник 
се однесува и на виски. 

Член 326 
Под називот дан може да се пушта во промет 

производ со карактеристична миризба и вкус на џин, 
добиен со дестилација на превриена комина од жита 
(претежно од јачмен, 'рж и овес), со додаток на црвена 
клека (бриње) и други ароматични растителни де-
лови, по постапката својствена за производството 
на џин. 

Содржината на алкохол не смее да биде помала 
од 40 vqA% ниту поголема од 50 vod%. 
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Содржината на други СОСТОЈКИ мора да биде, 
тоа: 

вкупни киселини 

естери 

метил-алкохол 

до 500 mg/1, сметано како оцетна 
киселина 

од 100 до 400 mg/1 апсолутен ал-
кохол, сметано како стил-естср 
на оцетна киселина 

до 0,5 vol9o, сметано на апсолу-
тен алкохол 

Член 37 
Во член 39 точка 2 зборовите: „киселини, естери 

или изотова киселина" се заменуваат со зборовите: 
„киселини или естери". 

Член 38 
Во член 40 став 3 се менува и гласи: 
„Овошен ликер во еден тштар. мора да содржи 

најмалку 200 g овошен сок односно соодветна коли-
чина мацерат на овошје која одговара на количина 
од 200 g овошен сок." 

виши алкохоли од 100 до 500 mg/1 апсолутен ал-
кохол 

алдехиди до 20 mg/1 апсолутен алкохол 

фурфурол до 20 mg/1 апсолутен алкохол 

Издатливоста на џин не смее да биде помала од 
1:500. 

Одредбата на член 14а став 2 од овој правилник: 
се однесува и на џин 

Член 32в 
Под називот рум може да се пушта во промет 

производ добиен со. дестилација на превриена мела-
са од шеќерна трска по постапката што е својствена 
за производството на рум кој содржи од 40 до 75 
vol% алкохол 

Ако румот се произведува од рафиниран шпи-
ритус (рафинада) со додаток на арома и 6oja, се 
пушта во промет под називот домашен рум. 

Член 32г 
Под називот бренди може да се пушта во про-

мет производ добиен со мешање на 70% рафинирани 
дестилати (рафинади од I квалитет) и 30?6 вински 
дестилат. 

Член 32д 
Под називот вотка може да се пушта во промет 

производ добиен од рафиниран дестилат на преври-
ена комина на жита, компир и слични суровини 
филтриран по посебна технолошка постапка свој-
ствена за производството на вотка. 

Член 32ѓ 
Ако увезени жестоки алкохолни пијачки не им 

одговараат на условите пропишани за домашните 
производи од тој вид, тие мораат да ги исполнуваат 
условите предвидени со прописите на земјата из-
возничка. 

Алкохолните пијачки од став 1 на овој член мо 
жат да се увезуваат и да се пуштаат во промет само 
во оригинално пакување. 

Член 39 
Во член 42 став 1 се менува и гласи: 

^ „Под називот ликер од ароматични дестилати 
може да се пушта во промет производ добие« од 
дестилат на овошје или мацерат на природни суро-
вини (овошје, нештетно 6ИЛЈС и нивни плодови или 
нивни етерични масла), алкохол, шеќер и вода." 

Член 40 
Во член 48 во уводната реченица бројот: ,Д," се 

брише. 
По точка 2 се додаваат две нови точки, кои 

гласат: 
.,3) да имаат изглед, боја, миризба и вкус што се 

својствени за соодветниот вид ликер; 
4) да се бистри, освен емулзионите ликери и кок-

тели врз база на емулзиони ликери, чоколад-ликери 
и какао-ликери;". 

Досегашната точка 3 станува точка 5. 

Член 41 
Во член 49 став 2 зборовите: „од вински дести-

лат" се заменуваат со зборовите „од вино и вински 
дестилат". 

Член 42 
Во член 51 точка 1 се менува и гласи: 
,Д) во еден литар да содржи најмалку 120 g жол-

тоци, освен емулзиониот ликер од јајца кој мора да 
содржи најмалку 160 g жолтоци;". 

Член 43 
Член 54 се менува и гласи: 
,.Под називот коктел може да се пушта во про-

мет мешаница на разни пијачки (алкохолни пијач-
ки, есенции, овошни и билни сокови и др.). 

За коктел-мешаниците што се произведени врз 
база на емулзиони ликери важат одредбите на овој 
правилник за емулзионите ликери. 

Коктелот се пушта во промет под називот на 
онаа пијачка или состојка што му дава карактерис-
тични особини." 

f Член 32е 
Одредбите на чл. 12 и 25 од овој правилник се 

однесуваат и на жестоките алкохолни пијачки.'4 

Член 34 
Член 33 се брише. 

Член 35 
35 се брише. 

Член 36 
Член 37 се менува и гласи: 
„Во производството на лнкери дел од шеќерот 

може да се замени со скробен сируп, ако за некои 
видови лидери со овој правилник не е предвидено 
поинаку.44 

Член 44 
По член 55 називот на III глава се менува 

и гласи:' „III. Други алкохолни пијачки", и се до' 
даваат три нови члена, кои гласат: 

„Член 55а 
Како други алкохолни пијачки, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат газираните ликер-
ски пијачки и десертните ликерски пијачки. 

Член 556 
Под називот газирани ликерски пијачки можат 

да се пуштаат во промет- производи добиени од ли-
кери или од други десертни алкохолни пијачки о 
додаток на сода-вода. Овие пијачки не смеат да со-
држат помалку од 6 vaP/о ниту повеќе од 12 yol% 
алкохол. 
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Производите од став 1 на овој член мораат на 
температура од 15 С да имаат внатрешен прити-
сок на јаглендиоксидот од најмалку една атмосфера, 
односно најмалку 4 g јаглендиоксид во еден литар 
пијачка. 

Одредбите на член 39 точ. 1, 2, 5 и 6 од овој пра-
вилник се однесуваат и на газираните ликерски 
пијачки. 

За производството на газирани ликерски пијач-
ки производителот е должен да донесе производи-
телска спецификација. 

Член 55в 
Под називот десертни ликерски пијачки можат 

да се пуштаат во промет производи добиени од пре-
вриени или алкохолизирани сокови од овошје, гроз^ 
је или зеленчук со додаток на билни мацерати или 
нивни дестилати, алкохол, шеќер, киселини, вода 
и дозволени бои. 

Производите од став 1 на овој член мораат да 
содржат сок од овошје, од грозје или од зеленчук 
најмалку 40%, алкохол најмалку 15 vol% а најмногу 
30 vol% и вкупен екстракт најмногу 250 g/1. 

Одредбите на член 356 ст 3 и 4 од овој правил-
ник се однесуваат и на десертните ликерски пи-
јачки." 

Член 45 
Чл. 56 и 57 се бришат. 

Член 46 
Називот на IV глава се менува и гласи: 

„IV. Пиво и безалкохолно пиво", а под тој назив се 
додава нов оддел: „1. Пиво". 

Член 47 
Член 58 се менува и гласи: 
„Како пиво, во смисла на овој правилник, се 

подразбира алкохолна пијачка од послаба јачина, 
добиена со алкохолно вриење на сладовина произве-
дена од јачменов слад, хмељ и вода. 

Во производството на пиво јачмениот слад може 
да се замени со несладувани жита или нивни пре-
работки, односно со соодветна количина шеќер и сл. 

Количината на несладуваните жита или нивни-
те преработки е ограничена со квалитетната јодна 
проба која во пивото не смее да покажува позитив-
на реакција на скроб." % 

Член 48 
Член 59 се менува и гласи: 
„Во производството на пиво можат да се упо-

требат аскорбинска киселина и други витамини, 
како и средства за бистрење и стабилизација на 
пивото (ензиматски и апсорпциони). 

Во производството на пивска сладовина исклу-
чително од јачмен е дозволена употреба на енцими. 

Во производството на темно" (црно) пиво може 
да се употреби пржен слад односно карамел од слад 
или од шеќер со тоа што неговата употреба да не 
мора да се декларира. 

Пивото може да се пастеризира. 
Импрегнација на пивото со пречистен јагленди-

оксид можат да вршат само организациите што 
имаат соодветн-и постројки за, миење, полнење, за-
творање и етикетирање на шишиња, лабораторија 
и стручен кадар. 

Во производството на пиво е забрането да се 
употребуваат, алкохол, вештачки средства за засладу-
вање и средства за неутрализација/' 

Член 49 
Во член 60 точка 7 процентот: ,ДЗ%'' се заменува 

Со процентот: „14%'^ 

Точка 8 се брише. 
Досегашната точка 9 станува точка 8. 
Досегашната точка 10, која станува точка 9, се 

менува и гласи: 
,.9) Ph на пивото да се движи од 4 до 4,8;". 
Досегашната точка 11 станува точка 10. 

Член 50 
Член 61 се менува и гласи: 
„Пивото се пушта во промет во стаклени ши-

шиња пропишани со Југословенските стандарди, во 
дабови буриња кои однатре мораат да бидат об-
ложени со заштитни средства или во садови од друг 
материјал кој е неутрален на вкусот и миризбата 
на пивото, а се транспортира во соодветна амбала-
жа (носилки)/' 

Член 51 
Во член 62 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Декларацијата за пиво не мора да содржи по-

дарок за нето-количината на пивото, ако тој пода-
ток се наоѓа на самото шише." 

« Член 52 
Во член 63 став 2 зборовите: „што се наоѓа во 

склад" се бришат. 

Член 53 
Член бб се менува и гласи: 
„Забрането е полнење на пиво во шишиња без 

надзор на стручњак за пиво, како и во простории 
што немаат механизиран уред за миење и дезин-
фекција, за полнење, за затворање и за етикетира-
ње на шишиња.'4 

Член 54 
По член бб се додава нов оддел 2, кој гласи „2. 

Безалкохолно пиво". 

Член 55 
Член 67 се менува и гласи: 
„Безалкохолно пиво е производ добиен по спе-

цијална технолошка постапка од слад, хмељ, вода и 
пивски квасец." 

Член 56 
По член 67 се додаваат шест нови членови, кои 

гласат: 

„Член 67а 
Во производството на безалкохолно пиво сладот 

може да се замени со скробни суровини, или со со-
одветна количина шеќер (сахароза, гликоза, дек-
стрин). Количината на скробни суровини што може -
да се употреби зависи од ензиматската сила на сла-
дот и е ограничена со квалитетната Јодна проба на 
скроб. 

Член 676 
Безалкохолното пиво мора да ги исполнува 

следните услови: 
1) да е бистро и во поглед на органолептичките 

својства да не покажува знаци на расипување; 
2) да содржи 6%, 10% или 12% екстракт во ос-

новната сладовина; 
3) да не содржи повеќе од 1 vol% алкохол; 
4) во еден литар да не содржи повеќе од 20 mg 

сулфурдиоксид; 
5) да содржи најмалку 0,30% јаглендиоксид од-

носно 3 g/i пиво. 
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Член 67в 
Безалкохолното пиво Се пушта во промет под 

називот светло безалкохолно пиво и темно (црно) 
безалкохолно пиво 

Член 67г 
Одредбите на чл. 59 и 61 до бб од овој правил-

ник се однесуваат и на безалкохолното пиво. 

Член 67д 
Квалитетот на пивото и на безалкохолното пиво 

се утврдува со анализа. 
За комплетна анализа (физикално-хемиска и . 

мииробиолошка) се зема мостра од пет шишиња 
пиво односно безалкохолно пиво. Во иста количина 
се земаат уште две мостри, и тоа една мостра за 
странката, а другата мостра за евентуална супер-
анализа. 

Мострите, по потреба, можат да се земат во по-
голем 6poj отколку што е предвидено во став 2 од 
овој член, а посебно ако тоа го бара странката. 

Член 67ѓ 
Мострата на пивото односно на безалкохолното 

пиво што се праќа на анализа мора да биде запеча-
тена или пломбирана и мора да има назив на орга-
низацијата односно на физичкото лице од кое е 
земена, како и датум и час на земањето и испра-
ќањето на анализа. Заради вршење анализа на био-
лошката постојаност односно заради микробиолош-
кото испитување, мострата мора да се испрати нај-
доцна во рок од 12 часови од нејзиното земање." 

Член 57 
Називот на V глава се менува и гласи: „V. 

Освежителни газирани безалкохолни пијачки и 
ароматизирани сирупи \ 

Член 58 
Член 68 се менува и гласи: 
„Освежителните газирани безалкохолни пијач-

ки се производи добиени со растворување во вода 
или во минерална вода во разни комбинации на са-
хароза, декстроза, мацерат на растителни плодови 
и органски киселини (вински, лимонски, јаболкови, 
млечни и аскорбински), овошни концентрати (сиру-
пи) и ароматизирани сирупи, со додавање на дозво-
лени бои и ароми. 

По исклучок, пијачките од став 1 на овој ^лен 
можат да се произведуваат како диететски произ-
води без употреба на јаглендиоксид. 

Во производството на освежителни газирани 
безалкохолни пијачки можат да се употребат како 
додатоци витамини како и конзерванс^ и тоа: Na-
-бензоат — до 120 mg/'l, или сорбинска киселина — 
до 130 mg/1 или двата во мешаница до 120 mg/1, или 
диетил-естер на пироЈаглородна киселина — до 9 
100 mg/1, ортофосфорна киселина — до 600 mg/1, ко-
феин — до 120 mg/1 и кинин хидрохлорид до 83 mg/'l. 

За производството на освежителни газирани 
безалкохолни пијачки производителот е должен да 
донесе производителска спецификација." 

Член 59 
Член 69 се менува и гласи: 
„Освежителните газирани безалкохолни пијач-

ки што се пуштаат во промет мораат да ги испол-
нуваат следните услови: 

1) да се бистри, освен пијачките произведени 
врз база на овошни сирупи и овошни пасти; 

2) да имаат миризба и вкус својствен на упо-
требените суровини; 

3) да содржат најмалку 6% шеќер; 
4) да не се во состојба на вриење или да не с« 

превриени; 
5) да не содржат повеќе од 0,5 vol% етил-алко-

хол, ниту количина на тешки метали поголема од 
количината пропишана за овошните сокови; 

6) да не се засладени со вештачки средства за 
засладување, освен ако се во прашање диететски 
производи; 

7) во шишето внатрешниот притисок на јаѓлен-
диоксидот при температура од 150С да е најмалку 
1,5 атмосфери односно да содржат најмалку 4,9 g/1 
ј аглендиоксид 

Член 60 
Член 70 се менува и гласи: 
„Ароматизирани сирупи се производи што слу-

жат за производство и приготвување на освежителни, 
газирани безалкохолни пијачки, а се добиваат со 
растворување во вода на сахароза, декстроза, маце-
рат и концентрати добиени од плодови и од орган-
ски киселини (винска, лимонска, аскорбинска, ја-
болкова и млечна), со додаток на соодветни бои и 
ароми.'4 

Член 61 
По член 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„Во производството на ароматизирани сирупи 

како додаток можат да се употребат витамини, како 
и конзерванс!!, и тоа: натриум бензоат — mg/1, 
или сорбинска киселина — до 900 mg/1 или диетил-
естер на пиројаглородна киселина — до 150 mg/1. На 
триум бензоатот и сорбинската киселина можат да 
се додадат во мешаница, со тоа што нивната вкупна 
количина да не смее да преминува 960 mg/1, а коли-
чината на натриум бензоат да не смее да преминува 
400 mg/1. 

Во производството на сируп од кој се произве-
дуваат кокта и coLa пијачки може да се употреба 
фосфорна киселина и кофеин, а во производството 
на сируп од кој се произведуваат tonic пијачки 
може да се употреби кинин, со тоа што употребе-
ната количина на фосфорна киселина и кофеин од-
носно кинин во крајниот производ (кокта, cola пи-
јачки и tonic пијачки) да мора да биде во границите 
предвидени за тие производи во член 68 став 3 од 
овој правилник." 

« Член 62 
Во член 71 во уводната реченица зборовите: 

,.Вештачките шурупи" се заменуваат со зборовите: 
„Ароматизираните сирупи". 

Во точка 2 бројот. „65" се заменува со бро-
јот: „60". 

Член 63 
По член 71 се додава нов член 71 а, кој гласи: 
„Како основни состојки за декларирање на ос-

вежителни газирани безалкохолни пијачки се 
сметаат шеќерот и јаглендиоксидот, а како основ-
на состојка за декларирање на ароматизирани си-
рупи — шеќерот." 

Член 64 
Член 72 се менува и гласи: 
,,Во промет можат да се пуштаат прашоци и 

пастили што служат за добивање освежителни га-
зирани безалкохолни пијачки за потребите на до-
маќинствата, со тоа што во нивното производство 
да може да се употреби натриум-бикарбонат. 

Производите од став 1 на овој член, растворени 
во пијачката, мораат да ги содржат состојките што 
се предвидени за освежителните газирани безалко-
холни пијачки 

Одредбата на член 68 став 3 од овој правилник 
се однесува и на прашоците и пастилите." 
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Член 65 
Член 73 се менува и гласи: 
„Освежителните газирани безалкохолни пијач-

ки, ароматизираните сирупи и прашоците и пасти-
лите за приготвување освежителни безалкохолни 
пијачки можат да се пуштаат во промет само во 
оригинално пакување. 

Ако производите од став 1 на овој член се пу-
штаат во промет како диететски производи, мораат 
на етикетата да имаат ознака: „Диететски производ 
— вештачки засладен", и тоа со букви поголеми и 
поупадливи од другите ознаки во декларацијата. 

Декларацијата за освежителните газирани без-
алкохолни пијачки и за прашоците и пастилите за 
приготвување на такви пијачки мора да содржи и 
податок за рокот на употребата, а декларацијата за 
прашоците и пастилите — и упатство за правење на 
пијачката. 

Ако во производството на освежителни газира-
ни безалкохолни пијачки е употребена минерална 
вода, во декларацијата мора посебно да се внесе 
називот на минералната вода." 

Член бб 
По член 73 се додава нов член 73а, кој гласи: 
„Освежителните газирани безалкохолни пијач-

ки, ароматизираните сирупи и прашоците и пзсти-
лите за приготвување на освежителни безалкохолни 
пијачки можат да имаат слика или назив на некое 
овошје или плод односно на нивни сок, само ако 
базата на производот во поглед на вкусот и мириз-
бата ја сочинува овошјето, плодот односно сокот 
чие име или слика ја има пијачката." 

Член 67 
Член 74 се ^менува и гласи: 
„Минерални води се води што произлегуваат од 

природен извор, а се гуштаат во промет како при-
родни минерални води и трпезни минерални води." 

Член 68 
По член 74 се додава нов член 74а, кој гласи: 
„Минералните води во хигиенско-бактериолош-

ки поглед мораат да 'ги исполнуваат условите на 
водата за пиење. 

Природните минерални води и трпезните мине-
рални води можат да се пуштаат во промет и да се 
декларираат како средство што и^а поволно дејство 
врз здравјето, ако за тоа имаат соодветни атести од 
установа надлежна за балнеоклиматолошки испиту-
вања. 

Дозволено е мешање на минерални води од по-
веќе извори од едно подрачје заради добивање еден 
вид природна минерална вода. Таквата минерална 
вода мора да има назив на еден од-изворите на од-
носното подрачје ако водите суштествено не се раз-
ликуваат во поглед на органолептичките особини и 
физикално-хемискиот состав. 

Комплетна анализа во поглед на физикална 
-хемискиот состав на минералните води се врши 
најмалку еднаш во три години, а во поглед содржи-
ната на јаглендиоксид и сув остаток најмалку два 
пати годишно Ако се врши рехаптажа на изворот 
на минералната вода или настапиле некои други 
промени што влијаат врз составот на минералната 
вода, повторно се врши комплетна анализа." 

Член 69 
Член 75 се менува и гласи: 
„Под називот природна минерална вода може 

да се пушта во промет изворска минерална вода 
која во еден литар содржи најмалку: 1 g минерални 
материи, или 10 mg железо, или 1 mg сулфур, или 
0,7 mg арсен, или 1 mg јод. или 1 g јаглендиоксид. 

На природната минерална вода не смее ништо 
да и се одземе, а да ќ се додаде може само јаглен-
диоксид кој произлегува од изворот на минералната 

вода, под услов додадениот јаглендиоксид да има 
исти органолептички особини и физикално-хемиски 
состав како јаглендиоксид на водата на која тој и 
се додава." 

Член 70 
Член 76 се менува и гласи: 
„Под називот трпезна минерална вода може да 

се пушта во промет природна минерална вода на 
која h е одземен дел од природните состојки што 
неповолно влијаат врз нејзиниот изглед, вкус или 
миризба (железо, сулфурводород и др.) или на која 
и се додадени средства за стабилизација. 

Ако на минералната вода од став 1 на овој член 
ЌЕ е додаден јаглендиоксид кој не ги исполнува ус-
ловите од член 75 став 2 на овој правилник, таквата 
минерална вода се пушта во промет со ознаката: 
„газирана". 

Член 71 
Чл. 77 до 80 се бришат. 

Член 72 
Член 81 се менува и гласи: 
„Минералните води се пуштаат во промет во 

амбалажа пропишана со југословенските стан-
дарди." 

Член 73 
Член 82 се менува и гласи: 
„Декларацијата за минералните води мора да 

ги содржи и следните податоци: 
1) назив на изворот; 
2) комплетен наод на физикално-хемиската 

анализа на лабораторијата на установата надлежна 
за балнеоклиматолошки испитувања." 

Член 74 
По член 82 се додава нов член 82а, кој гласи: 
„Под називот минерални соли за приготвување 

на вештачка минерална вода можат да се пуштаат 
во промет соли што служат за приготвување веш-
тачка минерална вода за потребите на домаќинства-
та а во поглед на составот ги исполнуваат условите 
пропишани во Југословенската фармакопеја. 

Минералните соли од став 1 на овој член се пу-
штаат во промет во амбалажа од материјал кој го 
обезбедува нивниот квалитет и постојаност до упо-
требата. 

Декларацијата за минералните соли мора да 
има и податок за рокот на употребата како и упат-
ство за приготвување на вештачката минерална 
вода. 

За производството на минералните соли од став 
1 од овој член производителот е должен да донесе 
производителска спецификација." 

Член 75 
Во член 84 став 2 по зборовите: „алуминиум" се 

додаваат зборовите: „или од специјални алуминиум-
ски легури отпорни спрема дејството на јаглородна 
киселина 

Член 76 
Член 85 се менува и гласи: 
„Сода-водата може да се пушта во промет и во 

шишиња со крунски затворач, кои на температура 
од 15СС можат да издржат внатрешен притисок од 
најмалку 5 атмосфери. 

Притисокот на јаглендиоксидот во шишето со 
сода-вода мора да биде најмалку 2 атмосфери, сме-
тано при температура на сода-водата од 150С, од-
носно содржината на јаглендиоксидот мора да изне-
сува најмалку 5,8 g/L" 
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Член 77 
Називот на VIII глава се менува и гласи: 

„VIII. Оцет и разблажена десетпроцентна оцетна 
киселина". 

Член 78 
Во член 90 запирката и зборовите: „или со раз-

редување на концентрирана оцетна киселина со 
вода'' се бришат. 

Член 79 
Во член 91 точка 4 се брише. 
Досегашната точка 5 станува точка 4. 

Члрн 80 
-Во член 92 точка 3 се менува и гласи: 
.,3) да не содржи примеси што не се својствени 

за соодветниот вид оцет;". 

Член 81 
Во член 93 став 2 бројот: „15" се заменува со 

бројот: „12". 

Член 82 
Во член 94 став 1 се менува и гласи: 
„Овошен оцет е производ добиен со оцетно ври-

ење на превриено овошје односно на превриени 
изгмечени плодови и сок од овошје." 

Член 83 
Во член 95 став 2 процентот: ,ДО%" се заменува 

со процентот: „9%" 

Член 84 
Член 96 се брише. 

Член 85 
Во член 97 став 2 процентот: ,ДО%" се заменува 

со процентот: ,,9Vo". 
ЛИтаз 3 се брише. 

Член 86 
По член 98 називот на вториот оддел се менува 

и гласи. „2. Разблажена десетпроцентна оцетна ки-
селина". 

Член 87 
Член 99 се брише. 

Член 88 
Член 100 се менува и гласи: 
„Разблажена 10%-тна оцетна киселина е произ-

вод КОЈ се добива со разблажување со вода концен-
трирана оцетна киселина (Јастива) добиена со сува 
дестилација на дрво." 

Член 89 
По член 100 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 100а 
Разблажена 10%-тна оцетна киселина не см^е 

да содржи повеќе од 10% оцетна киселина. Оваа 
киселина во прометот мора да има и ознака „доби-
ена со сува дестилација на дрзо". 

Член 1006 
Како основна состојка во врска со декларира-

њето на оцетот и на концентрираната и разблаже-
ната 10%-тна оцетна киселина се смета оцетната 
киселина која се изразува во тежински проценти." 

Член 90 
Производите, амбалажата и етикетите што не 

им одговараат на одредбите од овој правилник а се 

наоѓаат на залихи ка ј стопанските организации на 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
можат да се пуштаат во промет односно да се упо-
требуваат до истекот на една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

До рокот од став 1 на овој член, оцетот наменет 
за репродукција или за потребите на големи потро-
шувачи може да се испорачува и во ринфузна сос-
тојба. 

Член 91 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат чл. 359 до 362 и член 
367а од Правилникот за квалитетот на овошјето, 
зеленчукот и печурките и производите од овошје, 
зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 27/64, 25/65, 27/68 и 10/71). 

Член 92 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 9391/1 
20 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-
нот на издавањето и за формите на уверенијата и за 
начинот на заверувањето на исправите што ги сле-
дат стоките при извозот, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/71, се поткраднале долу наведени-
те грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ-
ТО И ЗА ФОРМИТЕ НА УВЕРЕНИЈАТА И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ИСПРАВИТЕ 

ШТО ГИ СЛЕДАТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

Во ^очка 3-став 1 наместо зборовите: „точ. 2 до 
5" треба да стои: „точ. 1 до 5". 

Во текстот на образецот А на англиски јазик на 
втората страна од првиот и вториот премерот во 
точка 3, во табелата под (с), во втората колона, на-
место буквата: „В" треба да стои буквата: „X". 

Од Сојузната стопанска комора, Белград, 30 сеп-
тември 1971 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на член 3 од Законот за Фондот за 
унапредување на ликовната уметност „Моша П и с -
де" (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57 и „Служа т: 
лист на СФРЈ", бр. 12/65), Сојузниот извршен сззет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВ-

НАТА УМЕТНОСТ „РДОША ПИЈАДЕ" 

1. Се разрешуваат од функцијата досегашниот 
претседател и членовите на Управниот одбор на 
Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде". 
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2. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде" се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Вуко Радовиќ, сликар од Титоград; 

за членови: 
1) Коста Ангели-Радовани, vакадемски вајар од 

Загреб; 
2) Милета Виторовиќ, академски сликар — прет-

седател на Здружението на ликовните уметници од 
САП Војводина во Нови Сад; 

3) Божидар Гагро, асистент на Катедрата по ис-
торија на уметностите на филозофскиот факултет 
во Загреб; 

4) Паскал Гилевски, академски сликар од Скопје; 
5) Тахир Емро, ликовен уметник — професор на 

Вишата педагошка школа во Приштина; 
6) Бошко Карановиќ, професор на Академијата 

за ликовни уметности во Белград; 
7) Спасе Куновски, академски сликар од Скопје; 
8) Милан Маровиќ, управник на Галеријата во 

Установата „Музеј — Цетиње" во Цетиње; 
9) Нада Пивац, академски сликар — професор на 

Педагошката академија во Сараево: 
10) Маријан Тршар, академски сликар — доцент 

на Академијата за ликовна уметност во Љубљана; 
И) Сеид Хасанефендиќ, академски сликар — 

стручен соработник во Заводот за издавање уџеб-
ници во Сараево; 

12) Петар Черни, академски сликар од Љубљана; 
12) Зуко Џумхур, сликар и публицист од Белград. 

Б. бр. 43 
2 септември 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

ЦА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ' 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат по повод педесетгодишнината 
од постоењето и работата, а за особени заслуги и 
постигнати резултати на собирањето на младината 
и негувањето на разни активности, со што е сторен 
придонес за развивање на братството и единството 
меѓу младината 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Феријалниот сојуз на Југославија; 

по повод дваесетгодишнината на работата, а за 
особени заслуги и постигнати успеси на омасову-
вањето на ракометниот спорт, како и за признае-
ните спортски резултати во земјата и во странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Рокометниот сојуз на Југославија; 
по повод дваесет и петгодишнината од излегу-

вањето, а за особени заслуги на развивањето на тех-
ничката и научната мисла, со што е сторен значаен 
придонес на општествениот развиток на земјата 

Списанието „Техника", орган на Сојузот на ин-
женерите и техничарите на Југославија 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Срзентић Никола; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Абрамовић-РосиН Даница, Перовић инж. Мили-
сав; % 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Шакота Славко; 

СО ОРДЕН НД ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Чварић-Виторовић Олга, Милошевић Бранл-
слава; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Мартиновић Војислав, Микичић Душица; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Илијев Богољуб, Назечић Ахмед, Тепавчевић 
Јован. 

Бр. 138 
23 септември 1970 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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