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468. 

Врз основа на член 142 став 2 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на 
согласноста од извршните совети на собранијата 
на републиките и од извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ САМОУПРАВНИ 
СПОГОДБИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУ 131 ОП-
ШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТРАН-

СТВО ВО 1978 ГОДИНА 

1. Основните и други организации на здружен 
труд и другите општествени правни лица, со самоу-
правна спогодба во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство во 
републиките и автономните покраини, ќе ги утЕфдат 
критериумите и постапката за остварување на пра-
вата за кредитирање на странство во 1978 година во 
согласност со Одлуката за заедничката девизна по-
литика на Југославија во 1978 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/77), тргнувајќи од: 

1) подобрувањето на условите за пласман на до-
машна опрема и бродови; 

2) јакнењето на конкурентската способност и по-
успешниот настап на југословенското стопанство на 
меѓународниот пазар; 

3) унапредувањето на надворешнотрговската 
размена и на другите облици на економска соработ-
ка со странство при настојување да се зголеми из-
возот на стоки и услуги и на производи со посебна 
намена; 

4) поттикнувањето на извозот на стоки и услуги 
со што се зголемува девизниот прилив. 

2. Покрај критериумите од точка 1 на оваа од-
лука, треба да се придржува: 

1) кон договорите, односно самоуправните спо-
годби за организирано настапување на меѓународ-
ниот пазар; 

2) кон потребата за унапредување на економска-
та соработка со неопределените земји и со други 
земји во развој. 

3. Основните и други организации на здружен 
труд и другите општествени правни лица ќе вршат 
кредитирање на странство: 

1) во рамките на обемот на кредитирањето што 
е утврден со платнобилансните и девизнобилансни-
те позиции « а републиката, односно автономната по 
краина; 

2) во согласност со своите планови за развој и 
со политиката на кредитните односи со странство, 
како и со мерките за нејзиното спроведување во 
рамките на обемот утврден со самоуправната спогод-
ба од член 141 на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство. 

4. Основните и други организации на здружен 
труд и другите општествени правни лица можат да 
даваат комерцијални, стоковни и финансиски кре-
дити на странство, и тоа: 

1) долгорочни комерцијални и стоковни кредити 
за извоз на опрема, бродови и производи со посебна на-
мена на кредит и за изведување инвестициони ра-
боти во странство на кредит; 

2) долгорочни и краткорочни финансиски креди-
ти за вложување во сопствени и мешовити претпри-
јатија во странство, остен за вложување во тргов-
ски претпријатија преку кои не се врши извоз на 
стоки и услуги; 

3) краткорочни комерцијални, стоковни и ф и -
нансиски кредити со кои се зголемува извозот на 
стоки и услуги. 

5. Основните и други организации на здружен 
труд и другите општествени правни лица можат да 
даваат кредити на странство под услов да ги обез-
бедиле вкупно потребните средства за тоа кредити-
рање. 

6. .Основните и други организации на здружен 
труд и другите општествени правни лица можат да 
одобруваат кредити на странство и врз основа на 
здружување на средства заради унапредување на из-
возот на југословенски стоки и услуги и организира-
ње на продажбата на југословенски стоки и услуги. 

7. При одобрувањето на кредити на странство 
основните и други организации на здружен труд и 
другите општествени правни лица ќе обезбедат, со-
гласно со важечките прописи, наплата на побарува-
њата по дадениот кредит. 

8. Критериумите и постапката за кредитирање 
на странство ќе се регулираат со самоуправна спо-
годба во рамките на самоуправната интересна заед- ' 
ница за економски односи со странство во републи-
ката, односно автономната покраина. 

Ако самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка не се склучи во утврдениот рок, критериумите 
и постапката ги утврдува надлежниот орган на ре-
публиката, односно автономната покраина. 

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

Е. п. бр. 394 • 
26 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. Р-
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469. 

Врз основа на член 12 од Општествениот договор 
за основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите во 
федерацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ, 
ЗА ДНЕВНИЦИТЕ И НАДОМЕСТИТЕ НА ПАТНИ-
ТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 
ПРАВЕН СОВЕТ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗ-

НИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Претседателите и членовите на Сојузниот пра-
вен совет и на Сојузниот економски совет како и на 
нивните работни тела, имаат право на надомест за 
учество на седници на советите и на нивните работ-
ни тела во износ од 420 динари дневно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка на претседателите на советите не им припаѓа на-
домест по тој став арго за вршење на функцијата 
претседател примаат постојан надомест. 

Износот на надоместот од став 1 на оваа точка 
содржи и надомест за работа врз подготвување и 
проучување на материјалите во врска со пршањата 
што се на дневен ред на седниците на советите и на 
нивните работни тела. 

2. Претседателите и членовите на советите од 
точка 1 на оваа одлука, како и на нивните работни 
тела, имаат право на дневници и на надомест на пат-
ните трошоци кога по покана патуваат заради учес-
твување на седници на советите, односно на нивните 
работни тела, или заради извршување на други за-
дачи за потребите на советите. 

Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на 
дневници за деновите поминати надвор од живеали-
штето во износ од 420 динари, на надомест на патните 
трошоци за превоз со железница и користење на ко-
ли за спиење, со автобус, брод или авион, односно на 
надомест на трошоците за користење на сопствен пат-
нички автомобил, со тоа што надоместот за еден по-
минат километар да изнесува 30% од продажната це-
на за еден литар бензин. 

Право на дневници и на надомест на патните 
трошоци според став 2 од оваа точка имаат и прет-
ставниците на опи Јтес те ено-по л и тинка те заедници, на 
©лштествепо-политичките организации, на организа-
циите на здружен труд и на други организации или 
заедници и поединци кога по покана присуствуваат 
на седниците на советите и на нивните работни тела 
или кога по одлука на претседателите патуваат за-
ради извршување на други работи. 

3. Ако на лицата од точка 2 ст. 1 и 3 од оваа од-
лука им се признаваат трошоците за ноќевање, днев-
ницата од таа точка, заедно со трошоците за ноќе-
вање, изнесува 520 динари. 

4. Надоместите за учество на седниците, дневни-
ците и надоместите на патните трошоци според оваа 
одлука се исплатуваат врз товар на средствата на 
Сојузниот извршен совет. 

5. Со денот ка влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за надоместите, 
дневниците и патните трошоци на членовите на Со-
јузниот правен совет и на членовите на Сојузниот 
економски совет '(„Службен „лист на СФРЈ", бр. 
29/77). 

6. Оваа одлука се применува од 29 април 1978 
годеше. 

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

Е. п. бр. 395 
1 јуни 3978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
4* Веселин Гурановнќ, е. р. 

470. 

Врз основа на член 12 од Општествениот дого-
вор за основите и мерилата за утврдување на лич-
ните доходи и другите примања на функционерите 
во федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5Ѕ/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ if ЗА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ И НА СО-
ЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКА РАЗВОЈ И 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. Лицата што органите или организациите ги 
определиле да учествуваат во работата на Сојузниот 
совет за прашања на општественото уредување и на 
Сојузниот совет за стопански развој и економска 
политика и на нивните работни тела, имаат право на 
дневници и на надомест на патните трошоци кога 
патуваат заради учествување на седници на тие со-
вети, односно на нивните работни тела или заради 
извршување на други задачи, за потребите на тие со-
вети. 

, Лицата од став 1 на оваа точка имаат право на 
дневници за деновите поминати надвор' од живеали-
штето во износ од 420 динари, на надомест на патни-
те трошоци за превоз, со железница и користење на 
коли за спиење, со автобус, брод или авион, односно 
на надомест на трошоците за користење на сопствен 
патнички автомобил, со тоа што надоместот за еден 
поминат километар да изнесува 30% од продажната 
цена за еден литар бензин. 

2. Право на дневници и на надомест на патните, 
трошоци според точка 1 став 2 од оваа одлука имаат 
и лицата што по покана присуствуваат на седници 
на Сојузниот совет за прашања на општественото 
уредување, и на Сојузниот совет за ^стопански раз-
вој и економска политика и на нивните работни те-
ла или кога по одлука од претседателите на тие 
совети патуваат заради извршување на други 
работи. 

3. Ако на лицата од точка 1 на оваа одлука им 
се признаваат трошоците за ноќевање, дневницата од 
точка 1 на оваа „одлука заедно со трошоците за ж н 
ковање изнесува 520 динари. 

4. Дневниците и надоместите на патните трошо-
ци според оваа одлука се исплатуваат врз товар на 
средствата на Сојузниот извршен совет,. 

5. Со денот на влегувањето во сила. на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината на 
дневниците и за надоместот на трошоците за превоз 
на членовите на Сојузниот совет за прашања на оп-
штественото уредување и на Сојузниот совет за сто-
пански развој и економска политика („Службен лист 
на СФРЈ44, бр. 29/77). 

6. Оваа одлука се применува почнувајќи од ДО 
април 1978 година. 
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7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 396 
ljyim 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

471. 

Врз основа на""чле# 12 од Општествениот дого-
вор за основите и мерилата за утврдување на лич-
ните доходи и на другите примања на функционе-
рите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И НАДОМЕ-
СТИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА МЕГУРЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И 
РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Членовите на меѓурепубличките комитети и 
нивните работни тела и на работните и други тела 
ка Сојузниот извршен совет, кога присуствуваат на 
седници на меѓурепубличките комитети и тела чии 
се членови, како и лицата што по покана од Сојуз-
ниот извршен совет присуствуваат на седници и дру-
ги состаноци што ги организира Советот или кога 
патуваат заради извршување на други задачи за по-
требите на меѓурепубличките комитети и нивните 
работни тела и на работните и други тела на Сове-
тот, имаат право на дневници за деновите поминати 
надвор од местото на постојаното живеење во износ 
од 420 динари, и на надомест на трошоците за пре-
воз со железница и користење на коли за спиење, 
автобус, брод или авион, односно на надомест на 
трошоците за користење на сопствен патнички ав-
томобил. со тоа што за еден поминат километар на-
доместот да изнесува 30% од продажната цена на 
еден литар бензин. 

2. Ако на лицата од точка 1 на оваа одлука им 
се признаваат трошоците за ноќевање, дневницата 
од точка 1 на оваа одлука, заедно со трошоците за 
ноќевање, изнесува 520 динари. 

3. На членовите на меѓурепубличките комитети 
и нивни работни тела и на работните и други тела 
на Сојузниот извршен совет, што се членови на Со-
ветот. им припаѓаат дневници и надомест на тро-
шоците за превоз и ноќевање според Одлуката за 
износот на дневниците на функционерите што ги из-
бира и на функционерите што ги именува Собрани-
ето на СФРЈ според листата на именуваните функ-
ционери утврдена од потписниците на Општестве-
ниот договор и од делегатите во Собранието 
на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/75). 

4. Дневниците и надоместите на трошоците за 
Јтревоз и ноќевање од точ. 1 и 2 на оваа одлука се 
исплатуваат врз товар на средствата на Сојузниот 
извршен совет. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на дневниците и за надоместот' на трошоците за 
превоз на членовите на меѓурепубличките комитети 
и на работните и други тела на СОЈУЗНИОТ извр-
шен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/77). 

6. Оваа одлука се применува почнувајќи од 29 
април 1978 година. 

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

Е. п. бр. 397 
1 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

472. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за- пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ СООБРА-

ЌАЈ J 
1. За преминување на државната граница се о-

пределува постојан граничен премин Келебија за 
меѓународен друмски сообраќај. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 399 
26 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Гојко Убипарин, е. р. 

473. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-

кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА ГАСОВОДИ 
1. Во Решението за намалување на царината на 

увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/75, 61/75 и 14/77) во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) по тар. број 84.53/2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84,53/3 Други машини за автоматска обработка 

на податоци и нивни единици 
Ех 
Електронски сметачи на протокот на 
гас"; 

- 2) по тар, број 84.64 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
„85.15/Зж Друго 

Ех 
— Параболични антени 
— Брановоди"; 

3) во тар. број 85.22/2в по алинејата втора се 
додаваат четири нови алинеи, кои гласат: 

„— Испитни осцилзтори (сигнал-генера-
тори од фреквентен опсег 10 Hz до 
10 MHz) 
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— Сигнал-генератори од фреквентен 
опсег 10 MHz до 520 MHz 

— SHF сигнал-генератори од фреквен-
тен опсег 3,8 GHz до 7,6 GHz 

— Воблер сигнал-генератори сд фрек-
вентен опсег од 10 MHz до 1300 MHz 
и до 5.9 GHz до 9,0 GIIz"; 

4) во тор. број 90,28 по алинејата осма зе дода-
ваат дванаесет нови алинеи, кои гласат: 

„— LCR — метар електронски инстру-
менти за мерење индуктивност на ка-
пацитетот и отпорот, со фреквенција 
1 kHz и ДОО kHz 

— LCR — метар со пресметување на 
грешки перади заостаната индуктив-
ност и патувачка капацитиБкост на 
елементите, мерна фреквенција 
1 MHz 

— Осцилоскопи со два млаза фреквен-
тен опсег DC — 200 MHz 

— Електронски универзални х-у пишу-
вачи, со осетливост на влезот 0,4 
mV/cm — 4 — V/cm 

— дигитални бројачи на електрични по-
јави 

— дигитални бројачи преносни, за мере-
ње фреквенции во мобилни системи 

— Ватметри дигитални 
— Мерачи на коефициентот на стоечки 

бранови 
— Испитувачи на фреквентни каракте-

ристики на микробранови уреди 
— Преносни апарати за испитување на 

загуби и нивоа на сигнали во телеко-
муникациони линии 

— Анализатори на микробранови врски 
— Анализатор!! на телефонски линии". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 30 јуни 1978 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 393 
26 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Тарифен 
број 

Наименување на стоките Количество 

Потпретседател, 
Гојко Убнпарип, е. р. 

474. 

Врз основа ка член 27 став 4 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОС-
ЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВРЗ ОС-
НОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА I ОД ЦАРИН-

СКИОТ ЗАКОН 

1. Ослободени се од плаќања царина следни-
ве предмети што се увезуваат во смисла на член 27 
став 2 точка 1 од Царинскиот закон: 

85.01/3 Исправувач!! и исправу-
вачкм апарати 
Ех 
Исправувач!! за полнење 
акумулатори 

85Л5/Зг Радногониометриски стани-
ци и комплетни уреди за 
радислокација во сообра-
ќајот лог 
Ех 
Рад кого ниометпие^и стани-
ци, примопредаватели ком-
плетни со микрофон 

85 13/6 Заштитни уреди за по-
стројки од висок и низок 
напон (релеи и др.) 
Ех 
Релеи 

85.19/10 Други електрични апарати 
за спојување и прекинува-
ње на електрични к;ола 
Ех 
Прекинувачи на бранови 
должини и ел. 

85.20/1а-2 Сијалици од мали голе-
мини 

15 парчиња 

75 парчиња 

6 парчиња 

1 Царче 

2 парчиња 

85.21/1 

85.21/3 

85.21/4 

85.22/2В 

90.28 

Ламби и цевки 
Ех 
Електронски приемни цевки 6 парчиња 

Полуспроводнички еле-
менти: 

Транзистор!! 
— Диоди 

Други електронски микро-
-кола 
Ех 
Интегрални кола 

Други делови за електрич-
ни апарати 
Ех 
Линеарен зајакнувач во 
делови 

Електрични и електрон-
ски инструменти и апарати 
за мерење, проверување, 
анализа и автоматска кон-
трола 
Ех 
— Осцилатор комплет 
— Фреквенциометар 

85 парчиња 
17 парчиња 

парчиња 

1 парче 

2 парчиња 
2 парчиња 

2. Увозот на предметите од точка 1 иа ова реше-
ние ќе го изврши Сојузот на радиоаматерите на Сло-
венија. 

3. Ова решение се применува на увозот на опрема 
што се врши во 1978 година. 
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, 4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист'на СФРЈ". 

Е. п. бр. 398 
I јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

475. 

Врз основа на член 28 точ. 3, 4, 7 и 8 и член 31 
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ"*бр. 
10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува 

« П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА 
ИА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД 
ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУ-

ВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на видот, коли-

чеството и вредноста на предметите што се ослобо-
дени од плаќање на царина и за постапката за ос-
тварување на правото на ослободување од плаќање 
на царина („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 9/77, 
18/77 и 25/78), во член 11 точка 3 став 5 се брише. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр.3-6450/1 
30 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, е. р. 

476. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на г Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШТЕ ВО КЕ-

ЛЕБИЈА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-
цата Суботица со седиште во Келебија. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 3 јуни 1978 година. 

03-01 Бр. 8273 
29 мај 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
4 Кемал Тарабар, е. р. 

/Ѕрој 31 — Страна "1311 
: 

477. 
Врз основа на член 15 од Законот за статистич* 

ките истражувања од интерес за целата земја („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со одредба-
та на редниот број 26 од одделот Статистика на сто-
панските биланси на Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата 3CxVija за периодот 
од 1978 до 1982 година што е составен дел на Одлуката 
за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за периодот 
од 1978 до 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/78), директорот на Сојузниот завод за стати-
стика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ, 
РАСХОДИТЕ И ПОТРОШУВАЧКАТА НА ДОМА-

ЌИНСТВАТА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Анкетата за приходите, расходите и потрошу-
вачката на домаќинствата ќе се спроведе во. втората 
половина на декември 1978 година и ќе опфати око-
лу 18.000 случајно избрани домаќинства. 

2. Со анкетата ќе се присоберат податоци за де-
мографските и социолошките карактеристики, на до-
маќинствата, за условите на домувањето, за снабде-
носта на домаќинствата со трајни потрошни добра, 
за височината на потрошените средства според на-
мената на потрошувачката, за количествата на про-
изводите потрошени за исхрана и за користење на го-
дишен одмор. 

За домаќинство што има земјоделско стопанство 
или заенаетчиски дуќан ќе се присоберат и подато-
ци за продадените, односно испорачаните количества 
на земјоделски или занаетчиски производи и за па-
ричните приходи од земјоделското стопанство или од 
занаетчискиот дуќан, како и податоци за паричните 
издатоци за земјоделското стопанство или занаетчис-
киот дуќан. 

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата од 
Сојузниот завод за статистика и на обрасците што 
ќе ги пропиле тој завод. 

4. Во спроведувањето на анкетата од точка 1 на 
ова решение учествуваат Сојузниот завод за статис-
тика, републичките заводи за статистика, покраин-
ските заводи за статистика и статистичките органи, 
односно организациите во општините и градовите. 

5. Податоците присобрано! со анкетата од точка 
1 на ова решение ќе служат исклучително за ста-
тистички цели. 

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

Бр. 710-2426/1 
12 мај 1978 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахим Латифи!*, е. р. 

478. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за 

контрола на предметите од скапоцени метали 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66, 37/73 и 24/76), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВА-
ЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 
испитување и жигосување на предмети од злато, 
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сребро и платина, на предмети од ковано злато и 
сребро и на предмети од бело злато. 

Член 2 
Испитување на предмети од скапоцени метали 

се врши со проба врз камен (приближно определу-
вање) и со квантитативни анализи (точно опреде-
лување). 

Член 3 
Испитување на предмети од скапоцени метали 

изработени рачно и на предмети од скапоцени ме-
тали изработени по машински пат се врши на ист 
начин. 

Член 4 
Ковано злато се испитува како секој предмет 

од злато, а ковано сребро како секој предмет од 
сребро. 

Член 5 
Предмет од скапоцен метал составен од пове-

ќе делови се испитува така што секој дел се испи-
тува посебно. Ако врската помеѓу одделни делови 
е цврста (неделива), доволно е да се испита само 
еден дел. 

Член 6 
Предмети од скапоцени метали од мешовита 

изработка се испитуваат така што секој дел се ис-
питува посебно. 

Член 7 
Предмет од скапоцен метал што во себе содр-

жи механички уред од обичен метал што не мотке 
да се види однадвор (на пример молив) се испиту-
ва во раставен облик. 

Член 8 
Предмет од скапоцен метал преслечен со пре-

слека од друг скапоцен метал (на пример предмет 
од сребро преслечен со злато, предмет од злато 
преслечен со платина ити.) се испитува на начинот 
на кој се испитува скапоцениот метал од кој е 
предметот изработен. 

Член 9 
Преслеките од скапоцени метали на предмети-

те не се испитуваат. 

И. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕ-
НИ МЕТАЛИ СО ПРОБА ВРЗ КАМЕН 

Член 10 
Испитување на предмети од скапоцени метали 

со проба врз камен се врши заради распознавање 
на скапоцените метали и нивните легури и заради 
приближно определување на финоста на скапоце-
ните метали. 

Со проба врз камен се испитуваат предмети од 
злато, со финост 585 1000 и 750/1000, предмети од 
сребро и предмети од платина. 

Ј„ Опрема 

Член 11 
Опремата потребна за испитување на предмети 

од скапоцени метали со проба врз камен ја сочи-
нуваат: 

1) пробен камен; 
2) пробни игли; 
3) пробни киселини; 
4) ситен материјал. 

Член 12 
Пред употребата пробниот камен мора да се 

премачка со тенок слој чисто масло (бадемово, ма-
слиново ити.). Површината на пробниот камен мора 
да биде мат брусена и неполирана за да бидат гре-
Оениците повидливи. 

Член 13 
Пробните игли се ламели или стапчиња од ска-

поцен метал прилемени врз бронзени или бакарни 
рачки. За секоја финост на скапоцеѓг метал пропи-
шана со Законот за контрола на предметите од ска-
поцени метали постои посебна пробна игла, одно-
сно серила на игли. Во серијата на определена Фи-
ност се застапени боите на оние легури но про-
метот се јавуваат најмногу. 

Бојата на легу рите зависи од количеството на 
легираните метали. За да се определи финоста на 
скапоцените метали што поточно мора при испиту-
вањето да се употреби пробна игла што според бо-, 
јата е еднаква на бојата на предметот од скапоцен 
метал што се испитува. 

Пробните игли се врзуваат во сноп заради по-
лесно ракување. 

Изгледот и димензиите на пробната игла се-да-
дени на цртежот бр, 1, а снопот на пробните игли 
на цртежот бр. 2. 

Член 14 
Пробните киселини се смеси на разни минерал-

ни киселини што се употребуваат за раетворање 
на цртите што пробните игли ги создаваат врз 
пробниот камен. Минералните киселини што се ко-
ристат за правење пробни киселини мораат да би-
дат хемиски чисти. Пробни киселини откако ќе се 
направат добро се промешуваат и пред употребата 
мораат да отетој ат неколку часови. 

Пробните киселини се чуваат на темно место. 
Контролната пробна киселина за злато се прави од 
еднакви делови на концентрирана азотна кисели-
на и дестилирана вода. Таа се користи за утврду-
вање дали предметот е изработен од злато или од 
обичен метал. 

Пробната киселина за злато со финост 585/1000 
се прави од 30 cm3 концентрирана азотна кисели-
на, 0,5 cm3 концентрирана хлороводородна кисели-
те 70 cm3 дестилирана Бода, Таа киселина може да 
дејствува ѕрз цртите на златните легури до финост 
650/1000. 

Пробната киселина за злато со финост 750/1000 
се прави од 40 cm3 концентрирана азотна кисели-
на, 1 еш3 концентрирана хлороводородна киселина 
и 15 cm3 дестилирана вода. 

Пробната киселина за сребро се прави од 3 g 
качнум-дихромат, 3 cm® концентрирана сулфурна 
киселина и 32 cm3 дестилирана вода. 

Како пробна киселина за сребро се користи и 
пробаа киселина за злато со финост 750/1000. 

Пробната киселина за платина се прави од 9 cm* 
концентрирана азотна, киселина. 24 cm3 концентри-
рала хлороеодородна киселина, 9 g калиум--нитрат и 
3 cm3 дестилирана вода. 

Член 15 
Во ситен материјал спаѓаат: 
1) шишенца за пробни киселини; 
2) кутии за пробни игли; 
3) средства за чистење на пробниот камен. 



Петок, 9 јуни 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР^ број 31 — Страна 131Ѕ 



Страна 1316 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 јуни 1978 

Член 16 
Шишенцата за пробни киселини имаат шлисчу-

ван затворач и еден додатен капак над зптворачот 
за до .го спречи испарувањето на киселината при 
стоењето. Затворачот има продолжен завршеток 
што се нурнува во пробната киселина и служи да 
ја нанесе киселината врз пробниот камен. Сите 
шишенца што се во употреба стојат во дрвена ку-
тија одвоени едно од друга 

Кутиите за пробни игли се од дрво, поделени 
со прегради така што секој БНД пробни игли има 
свое определено место. 

Средствата за чистење ка пробниот камен се 
употребуваат по секое поголемо испитување зара-
ди отстранување ка сите грешници што се наоѓаат 
врз пробниот камен. Најпогодно средство за чисте-
ње е пливец (бимштајн). По чистењето пробниот 
камен се измива со вода, се брише со ленена крпа 
и се мачка со тенок слој на масло. 

2. Начин па вршење па испитување 

Член 17 
Со пхзедметот од скапоцен метал или легура 

чија приближна финост се испитува се трпе тен-
ка црта по површината на пробниот ка:леп. Должи-
ната на цртата е околу 3 cm, а широчината на 
цртата е околу 0,5 cm. Површината на пробниот 
камен под цртата не смее да се гледа. 

Член 18 
При испитивањето на злато врз пробен камен 

треба прво да се утврди дали предметот што се 
испитува е од злато. Пробниот камен се трие со 
предметот што се испитува па потоа од едната и 
од другата страна на цртата се трие црта со проб--
на игла приближно иста боја. Контролна пробна 
киселина се нанесува истовремено врз сите три 
црти и се набљудува нејзиното дејство. Ако црта-
та што ја оставил предметот веднаш потемни, се 
смета дека не е предмет од злато. Ако контролната 
пробна киселина не реагира врз цртите, предметот 
е од злато. Потоа киселината се впива со филтер-
-хартија, цртите се преслечуваат со пробна кисе-
лина за злато со финост 585/1000 и по една до две 
минути се набљудува дејството на пробната кисе-
лина врз цртите. Ако содржината на златото во 
предметот е помала, цртата што ја оставил пред-
метот побрзо ќе поцрни, а ако дејството на проб-
ната киселина врз цртите е исто, финоста на зла-
тото во предметот што се испитува и пробната иг-
ла приближно е еднаква. Пробната киселина се 
впив^ од пробниот камен со иовеќекатно свиткана 
филтер-хартија. 

Ако пробната киселина за злато со финост 
585/1000 не дејствува врз цртите, испитувањето се 
врши со пробна киселина за злато со финост 
750/1000 на начинот предвиден во овој член. 

Предметите од злато со финост поголема од 
750/1000 не се испитуваат со проба врз камен. 

Член 19 
За испитување на сребро врз пробен камен се ' 

користи пробна киселина за злато со финост 
750/1000. Со дејството на таа киселина врз цртите, 
врз пробниот камен се создава густ бел или син-
кавобел талог, кој е карактеристичен само за 
сребро^ Тој талог се појавува и во присуство на кој 
и да бп чо скапоцен или обичен метал во сребро, 
освен олово и жива. 

Исплатување на предмети од сребро се врши на 
начинот предвиден за испитување на предмети од 
злато, со тоа што цртите натриени по површината 

на пробниот камен се препекуваат со пробна ки-
селина за сребро. Ако пробната киселина целосно 
ги раствори цртите врз пробниот камен се смета 
дека во предметот што се испитува нема сребро. 
Ако предметот содржи сребро, се појавува црвена 
боја, и тоа што предметот содржи повеќе сребро 
белата на талогот на цртите е појасно црвена доде-
ка со порастот на бакар бојата преминува во тем-
ноцрвено. 

Член 20 
При испитувањето на платина врз пробен ка-

мен цртите натриени по површината на пробниот 
камен со предметот што се испитува се преслечу-
ваат со пробна киселина за платина. Ако предмет 
тот не е од платина, патроната црта поцрнува. 

За предмет од платина, потенок пробен камен 
на кој се натриенп црти се става во порцеланка 
чинија и се прелева со 100 cm3 пробна киселина 
за платина. Порцеланската чинија не смее да биде 
премногу плитка и нејзиниот пречник треба да 
изнесува околу 10 cm. Чинијата се загрева во-ко-
мора додека не се постигне температура на раство-
рот од 80 до 90°С. Температурата се контролира со 
мал термометар нурнат во растворот. Пробниот ка-
мен стои во чинијата се додека пробната киселина 
не ќе почне да реагира врз вртите, потоа се вади 
од киселината, се измод*9? со вода, а остатоците • на 
вода се впиваат со филтер-хартија. Пробниот ка-
мен се исушува и се споредува дејството на проб-
ната киселина врз цртите и така со споредување-
то се утврдува приближната финост на предметот 
од платина. 

Пробната киселина за платина не смее да биде 
прегрејана бидејќи во тој случај дејството врз цр-
тите е пребрзо и прејако така што целосно ги ра-
створа. Пробниот камен може да се стави и во лад-
на киселина па сето заедно да се грее додека кисе-
лината не ќе почне да оеагира врз цртите. 

Реакцијата, при испитувањето на платина мо-
жат да ја попречуваат други метали што се нао-" 
ѓаат во платината, особени платинските метали што 
ја зголемуваат отпорноста на предметот од плати-
на према пробната киселина. 

На начинот на кој се испитуваат предмети од 
платина се испитуваат и предмети направени од 
легури од платина и иридиум само што дејството 
на киселината е побавно. 

Член 21 
Испитување на бело злато со проба врз камен 

се врши на начинот предвиден за испитување на 
злато со тоа што се употребува пробна игла од 
позната легура од бело злато. 

III. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-
ЦЕНИ МЕТАЛИ СО КВАНТИТАТИВНИ АНАЛИЗИ 

Член 22 
Квантитативните анализи на предмети од ска-

поцени метали (гравиметриски и волуметриски) се 
применуваат при испитувањето на легури што со-
држат неколку видови скапоцени метали или при 
определување на точната финост на некој скапо-
цен метал или легура. 

Како гравиметриски метод на квантитативната 
анализа најчесто се користи методот на купелаци-
ја за испитување на предмети од злато, како и на 
други предмети од скапоцени метали. 
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1. Опрема 

Член 23 
Опремата потребна за испитување на предмети 

од скапоцени метали со квантитативни анализи ја 
сочинуваат: 

1) печка за купелација; 
2) купел и; 
3) машички, фаќалки и пинцети; 
4) машина за валање лим; 
5) наковална, чекан и лонче за жарење; 
6) садови за растворање (Кјелдалови садови); 
7) песочна бања; 
8) ваги. 

. Член 24 
Печката за купе лација може да биде електри-

чна или гасна. Таквата печка треба да достигне 
температура до 1500°С за релативно кратко време. 
Во таа печка не може да се тони платина или ири-
дијум, па испитувањето на платина се врши со та-
ложење со соодветни реагенси. 

Купелите се порозни садови што се прават од 
изгорени коски (најдобро овчи), од сосема суви 
овчи коски или од смеса на коскено брашно со 
портланд-цемент и магнезит. Купслата на темпе-
ратурата на топењето на скапоцениот метал треба 
да биде нетоплива и доволно цврста за да овоз-
можи соодветно ракување. Нај распространети се 
купелите со слаби конусни бокови. Горната вдлаб-
натина служи за ставање мостра. Масата на купе-
лата мора да и одговара на масата на мострата што 
се става во неа. Купелата треба, по правило, да 
има шест пати поголема маса од масата на мострата. 

Машичките, фаќалките и пинцетите се од раз-
ни облици и пригодени според печката и купената 
тако што да овозможуваат лесно ракување. Тие 
треба да бидат изработени од материјал отпорен 
на високи температури и да имаат дрвена рачка. 

Машината за валање лим се користи за вала-
ње на златносребрено зрнце во тенко ливче погод-
но за завиткување во" колак. Машината има два 
вал јака што можат да се дотеруваат според дебе-
лината на мостпата. Валканите треба да бидат без 
гребеница! и добро ис пол прани. Машината треба да 
биде добро прицврстена за подлога и да има елек-
тричен погон. 

Чеканот и наковалната треба да се наоѓаат до 
машината за валање лим и се користат за облику-
вање на зрното пред да се почне со извлекување 
во лим. 

Лончињата за жарење се прават од огноотпо-
рен материјал, во разни облици и служат за жаре-
ње на готови мостри заради добивање боја и цвр-
стина. 

Садовите за растворам^ (Кј елдалови садови) се 
садови од квалитетно стакло со зафатнина до 
100 cm*, облик погоден за ставање на песочна ба-
ња и пазарување без прскање на мострата. 

За квантитативни анализи на скапоцени мета-
ли се користи песочтгха бања со најмалку две работ-
ни места и со држач за садот за растворање. 

Вагата е со класа на точност I (микроаналити-
чка) и таа мора да биде поставена според важечки-
те прописи. 

I 2. Потребни раствора 

Член 25 
Растворите се користат при точно определува-

ње на скапоцените метали по методот на купе ла-
ција и други методи. 

Растворите мораат да се направат пред поче-
токот на испитувањето на скапоцените метали, и 
тоа за секој скапоцен метал посебна. 

За раствореше на злато и легури во злато се 
користи азотна киселина со зафати!шока маса 1170 
kg/cm3 и 1290 kg/cm*. Азотната киселина мора да 
б*!де хемиски чиста без траги на хлор. Садовите 
за растао ра ње мораат да бидат чисѓи. Подобри ре-
зултати се постигаат ако киселината претходно се 
загрее од 75 до 90°С. Во текот на ра ст зор а љето [та 
златото, односно легурата од злато, киселината 
треба постојано да се одржува близу точката на 
вриењето. 

За квантитативни анализи на сребро и легури 
од сребро се користат раствори што се предвидени 
за методите според Cay-Lussac и Voihard. 

3, Начин иа вршење па испитување 

Член 26 
Злато и предмети од злато се испитуваат со ме-

тодот на купелација. 

Член 27 
Бело злато и предмети од бело злато се испи-

туваат со методот на купела уп ја. 

Член 28 
Сребро и предмети од сребро се испитуваат по 

методот според Cav-Lussac и Volhaid. 
Сребро и предмети од сребро можат да се испи-

туваат и со потенциометриските методи. 

Член 29 
Платина и предмети од платина се испитуваат 

со таложење со амониумхлорид. Платина и предме-
ти од платина можат да се испитуваат и со елек-
тролиза, како и со методи на спектографија. 

IV. ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-
ЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 30 
При жигосување на предмети од скапоцени ме-

тали предметите не смеат да се оштетат, ниту ме-
ханички ниту естетски. 

Жигот се става на делот од предметот означен 
во Списокот на предметите на кон се втиснува жиг, 
што е отпечатен кон овој правилник и е негов со-
ставен дел. 

Жиг може да се стави и на дел на предметот 
што не е означен во списокот од став 2 на овој 
член ако ќе биде повидлив. 

Член 31 
Ковано злато и сребро се жигосува на ист на-

чин како и секој предмет од злато, односно предмет 
од сребро. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 0214-9415/1 
2 април 197В година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали,. 
д-р Драгутин Бошковиќ, е. р» 



Страна 1318 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 јуни 1978 

СПИСОК НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ СЕ ВТИ-
СНУВА ЖИГ 

Шише — жиг се втиснува на грлото и затката 
Бокал — жиг се втиснува на работ и капакот 
Брош — жиг се втиснува на внатрешната стра-

на на главниот дел, а ако е можно — и на затво-
ра чот 

Бурма — жиг се втиснува од внатрешната 
страна 

. Чаша — жиг се втиснува на работ, а ако ча-
шата е со рачка и капак — и на тие делови 

Четка — жиг се втиснува на долниот раб 
Чешел — жиг се втиснува на едниот крај 
Чинија — жиг се втиснува на долниот раб 
Дијадема — жиг се втиснува на едниот крај 
Рачка — жиг се втиснува на внатрешната стра-

на на работ 
Др жал ка — жиг се втиснува на цевката 
Копче — (за кошули, блузи, манжетни) — жиг 

се втиснува од внатрешната страна 
Игла — жиг се втиснува од внатрешната страна 

на главниот дел 
Канта — жиг се втиснува на дното или на ра-

бот. Ако кантата има ножиња жигот се втиснува 
на едно ноже. Жиг се втиснува и на рачката и на 
украсните делови, ако кантата ги има. 

Алка «— жиг се втиснува на поголемиот дел 
Клешти — жиг се втиснува на едниот крај. Ако 

клештите се помасивни — и на другиот крај 
Клуч — жиг се втиснува на горниот крај 
Копец — жиг се втиснува на едниот дел (мал 

копец) или на обата дела (голем копец) 
Корици — жиг се втиснува на грбот на стра-

ницата (ако кориците се од еден дел. Ако корици-
те се составени од повеќе делови — жиг се вти-
снува на секој дел) 

Кошница — жиг се втиснува на дното и на се-
кој украсен дел (ако го има) 

Кутија — жиг се втиснува на дното и капакот. 
Ако капакот е од два дела, жиг се втиснува на 
секој дел. Жиг се втиснува и на бравата и клучот 

Кутија за часовници — жиг се втиснува на 
внатрешниот дел на капакот, на вратот и алката 

Синџир — жиг се втиснува на едниот крај. Ако 
синџирот е помасивен, се втиснува на обата крај^. 
Ако синџирот има придаток и тој се жигосува 

Па ека ло — жиг се втиснува на секој крај на 
главниот дел. Ако павкалото има и споредни 
делови (алки, синџири итн.), жиг се втиснува и на 
споредните делови 

Лонец — жиг се втиснува на дното и работ 
Лопатчиња — жиг се втиснува на рачката од 

внатрешната страна. Ако лопатчињата се од две 
парчиња, секое парче се жигосува. Двојните рач-
ки се жигосуваат посебно 

Меч — жиг се втиснува на рачката од вна-
трешната страна на работ 

Мастилница — жиг се втиснува на дното и 
капакот« 

Машички — жиг се втиснува на преломниот 
дел. Ако машичката има два крака, жиг се вти-
снува на секој крак 

Медалјон — жиг се втиснува на алката. Ако 
медал јонот има капак, жиг се втиснува на капакот 
од внатрешната страна 

Очила — жиг се втиснува помеѓу рамката и 
рачката 

Напрсток — жиг се втиснува на работ 
Белезици: — филигранска — ако деловите се 

Земени жиг се втиснува на затворачот, а ако не 
се лемеви жиг се втиснува на секое парче 

— мазна — жиг се втиснува на затворачот 
— шуплива — жиг се втиснува на секоја поло-

вина на белезицата 

— тркалезен обрач — жиг се втиснува од вна-
трешната страна 

— плетена (во повеќе стракови) — жиг се вти-
снува на затворачот 

Натписна плоча — жиг се втиснува од виа« 
трешвата страна близу работ 

Наушници — жиг се втиснува на затворачот. 
Секој придаток се жигосува 

Пари — жиг се втиснува близу работ 
Нож — жиг се втиснува на рачка та 
Огледало — жиг се втиснува на опковата. Ако 

огледалото има рачка, жиг се втиснува и на рачката 
Ѓердан — жиг се втиснува на главниот дел, а 

ако ѓерданот има синџир жиг се втиснува на затво-
рачот. На ист начин жиг се втиснува и на ѓердани 
составени од пари 

Опкова за бастуни, рогови ити. — жиг се вти-
снува на работ 

Опкова за чаши и капаци — жиг се втиснува 
на рачката и капакот 

Рамка — жиг се втиснува на работ, а ако рам-
ката е на синџир се жигосува и крајот на синџирот 

Орден — жиг се втиснува на главниот дел од 
внатрешната страна. Жиг се втиснува и на според-
ните делови ако орденот ги има 

Пехар без стапка — жиг се втиснува на работ 
Пехар со стапка — жиг се втиснува на работ 

и стапката 
Пехар со капак и рачка — жиг се втиснува на 

рачката и капакот 
Пепелник — жиг се втиснува на работ 
Посипувач (за црн пипер, шеќер ити.) — жиг 

се втиснува на долниот дел и на капакот 
Послужавник — жиг се втиснува близу работ 

на дното од внатрешната страна. Жиг се втиснува 
и на рачката и на украсот 

Прстен — жиг се втиснува на кружниот дел од 
внатрешната страна 

Притискувач — жиг се втиснува на плочите на 
работ. Сите додатоцр1 се жигосуваат 

Придатоци — жиг се втиснува на самиот при-
даток од внатрешната страна. На мал придаток 
жиг се втиснува на алката. На придаток во облик 
на пари жиг се втиснува близу работ 

Пудриера — жиг се втиснува на дното и на 
капакот 

Салветен обрач — жиг се втиснува на работ 
од внатрешната страна 

Саат — жиг се втиснува на капакот од вна-
трешната страна. Поголем саат се жигосува на 
вратот и алката. Рачен саат со белезици се жиго-
сува на капакот и на колецот од белезицата 

Соларник — жиг се втиснува на дното 
Пулт (за шишиња за масло, оцет, сенф, ити.) 

— жиг се втиснува на долниот дел и на рачката 
Пулт за чепкалки — жиг се втиснува на глав-

ниот дел, а ако пултот има капак жиг се втиснува 
и на капакот 

Пулт за чаши — жиг се втиснува на работ и 
на рачката 

Пулт за цигари — жиг се втиснува на обете 
страни 

Сад — жиг се втиснува на долниот дел и на 
работ 

Свеќник — жиг се втиснува на стапката од 
внатрешната страна, на цевката и на лулето 

Свеќник — полилеј — жиг се втиснува на сред-
ниот дел, на секоја гранка и на украсите 

Табакери — жиг се втиснува на дното и на 
капакот 

Чинија — жиг се втиснува на надворешниот 
раб 

Шнола — жиг се втиснува на главниот дел од 
внатрешната страна 

Запалка — жиг се втиснува на телото на за-* 
палката и на капакот 
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479. 

Врз основа на член 32 Став 1, во врска со член 
81 став 2 и член 84 став 2 од Законот за стандардиза-
цијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 3377), во со-
гласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита и со сојузниот се-
кретар за пазар и цени, директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација пропишува 

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

L ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

услови што во поглед на квалитетот мораат да ги 
исполнуваат добиточната храна и суровините за про-
изводство на добиточна храна, како и условите за 
обезбедување и зачувување на нивниот квалитет и 
хигиенска исправност. 

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

Член 2 
Квалитетот на добиточната храна и на суровините 

за производство на добиточна храна се определуваат 
врс* основа на оргаеолептичките својства на произво-
дите (изглед, боја, миризба), видот и количеството иа 
хранливите состојки што производот, односно суро-
впната мора да ги содржи (протеин, маст, сурови 
влакна, пепел, витамини и др.), хигиенските својства 
на производот, како и врз основа на видот и коли-
чеството на материите што производот, односно су-
рошшата не смее да ги содржи, односно што смее 
да ги содржи само во определени количества (за-
бранети материи, туѓи миризби и ел.). 

Член 3 
Условите што во поглед на здравствената ис-

правност мораат да ги исполнуваат добиточната хра-
на и суровините за производство на добиточна храна, 
се утврдуваат со посебни прописи. 

Член 4 
Содржината на одделни состојки на добиточната 

храна е изразена за секоја суровина, односно смеса 
во проценти или во соодветни мерни единици во од-
нос на материјата сушена на воздух. 

Член 5 
Добиточната храна и суровините за производство 

на добито-ша xparta, можат да се пуштат во промет 
само ако се декларираш!, односно обележани и спа-
кувани ид начинот определен со овој правилник. 

Податоците во декларацијата, односно обележу-
вањето иа добиточната храна и на суровините за 
производство на добиточна храна мораат' да бидат 
на јазиците и писмата на народите на Југославија. 

Член 6 
Добиточната храна и суровините за производство 

на добиточна храна се чуваат и се транспортираат на 
начин што обезбедува зачувување на нивниот ква-
литет, а кој е пропишан со овој правилник. 

Член 1 
I 
Одредбите од овој правилник се применуваат и 

врз увезената добиточна храна и суровините за про-
изводство на добиточна храна, како и врз добиточ-
ната храна и суровините за производство на доби-
точна храна наменети за извоз, ако со важечки про-
писи не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ОВОЈ член, 
одредбите од овој правилник нема да се применуваат 
врз добиточната храна и суровините за производ-
ство на добиточна храна што е наменета за извоз, 
ако прописите на земјата увозничка или обичаите 
на странскиот пазар бараат отстапување од условите 
во поглед на квалитетот пропишан со овој пра-
вилник. 

П. ДОБИТОЧНА ХРАНА 

ХРАНИВА 

Член 8 
Хранива, во смисла на овој правилник, се про-

изводи од растително, животинско, односно минерал-
но потекло, произведени по природен или индустри-
ски пат и што служат за исхрана па домашни жи-
вотни. а не се штетни за здпааќ-то па добитокот, 
како ниту за здравјето на луѓето што ги употребу-
ваат прехранбените производи од животинско по-
текло, и тоа: 

1) зрно ст и хранива. 
2) производи на мелничзрството и споредни про-

изводи на мел рибарството; 
3) споредни производи на индустријата на скроб; 
4> споредни производи на индустријата на ал-

кохоли и вриења; 
5) "производи на индустријата на шеќер и спо-

редни производи на индустријата на шеќер; 
6) споредби про изводи на индустријата на масло; 
7) сушени растителни производи; 
8) други растителни производи; 
ft) хранива од животинско потекло; 
10) хранива со .додаток на ^протеински азотни 

соединенија; 
11) минерални хранива. 

1. Зрнести хранива 

Член 9 
Зр пести хранива, во смисла на овој правилник, 

се: жита, з.риа на легуминози и зрна на маслодајни 
култури, што служат за исхрана на животни. 

Член 10 
Житата за исхрана на животни, освен пченката, 

мораат да ги исполнуваат следните услови на ква-
литет« >т, и тоа: 

1) изгледот и бојата да им се својствени на видот 
и на вариете™*© на одделни култури; 

2) зрното да им е зрело со својствена миризба, 
со нормална боја и вкус, и да не содржат пестициди 
во количества поголеми од дозволените; 

3) да не содржат повеќе од 3®/® туѓи примеси и 
тоа: до Р/о неоргански материи што не се штетни за 
здравјето на животните и до 2% чтти органски ма-
терии (делови на стебленца. лисје, зина ед други рас-
тенија, ити.) од што може да има до 0 качо-! и 
гламна, а до 0,1 Vo зрна од плевели штетни за здраз-

\ 
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јото на животните (Lolium temulentum, Lolium re-
mo turn, Datura stramonium) и зрна од гламна; 

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

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

6) да не содржат повеќе од 5% скршени, нераз-
виени, штури и простени зрна, од тоа до 0,2% за-
горени зрна; 

7) да не содржат вкупно примеси и дефекти од 
том. 3 и 4 од овој став повеќе од 10%. 

Како примеси не се сметаат зрната од други 
жита ако нивното учество не преминува 10%. 

Член 11 
За одделни видови жита, освен за пченката, се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на житото О п и с Услови на квалитетот 

Пченица Зрно од културни сорти пчени-
ца (Triticum sativum, Trilicum 
durum) 

Хектолитарска маса: најмалку 
Блага: 

68 kg/hi 
до 14% 

Јарма од пченица Здробено и иситнето зрно од 
пченица 

Скроб: најмалку 
Влага: 

53% 
ДО 14% 

'Рж Зрно од културни сорти на 'рж 
(Secale cereal е) 

Хсктолитарскѕ маса: најмалку 
Влага' 

60 kg/hi 
до 14% 

Јачмен Зрно од културни сорти на че-
тириреден и двореден јачмен 
(Hordeum vulgar е) 

Хектолкатарска маса: најмалку 
Влага: 

60 kg/hi 
до 14% 

Зоб (овес) Зрно од културни сорти на зоб 
(Avena saliva) 

Хектолитарска маса: најмалку 
Влага: 

50'kg/hi 
д о 14% 

Алваџиски) просо 
(сирак) 

Зрно од културни сорти на сирак 
(Andropogon sorghum, Sorghum 
californicum) 

Хектолитар ска маса: најмалку 
Влага: 

60 kg/hi 
д о 14% 

Ориз Цели и кршени зрна од излупен 
ориз (Oriza sativa) 

Излупени зрна: најмалку 
Влага: 

- 93% 
д о 14% 

Кршени зрна 
од жито 

Спореден производ при комбај-
нирање, вршење и приготвува-
ње на жито 

Процентот на кршени зрна не се зема 
во предвид 
Влага: д о 14% 

Просо Зрно од просо (Panicum) 
1 

Хектолитарска маса: најмалку 
Влага: 

65 kg hi 
д о 14% 

Член 12 
За пченкарно зрно за исхрана на животни се 

пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 
1) изгледот и бројот на зрното да им се својстве-

ни на одделните видови, вариете™ и хибриди; 
2) зрното да е здраво, зрело, со својствена ми-

ризба, бо;а и вкус, без знаци на мувла и други ра-
сипувања; 

3) да не содржи пестициди во количества пого-
леми од дозволените; 

4) хектолитарската маса да изнесува над малку 
65 k'4/hl; 

5) да не содржи повеќе од 14% влага; 
6) да не содржи повеќе од 11% примеси, и тоа: 
а) туѓи примеси до 4% од коишто: 
— неоргански материи (земја, каменчиња, песок, 

прав и друго) до 1%; 
штетни примеси (семе од отровни и штетни 

растенија, семе па црнила, гламна и др.) до 1% од 
што какол до 0,4%; 

— Други туѓи примеси (органски материи, како 
на пр. делови од стебленца, лисје и семе од диви 
растенија) до 2%; 

б) оштетени, неразвиени, штури, простени, из-
горени и слични зрна на жито најмногу 7%. 

Како примеси не се сметаат зрната на други жи-
та и легуминози, ако нивното учество не премину-
ва 10%. 

! 
Член 13 

За пченкарен кочан за исхрана на животни се 
пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

1) зрното во кочан мора да биде здраво, без вид-
ливи знаци на мувла; 

2) влагата на зрното во кочан до 14%; 
3) односот на »зрното и кочанката — најмалку 

зрното 7У%, кочанката 22%. 

Член 14 
За зрна на легуминози за исхрана на животни 

се пропишуваат следните општи услови на квали-
тетот, и тоа: 

1) бојата да им е својствена на видот, сортата и 
вариетстите и да не содржат пестициди во коли-
чества поголеми од дозволените; 
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2) да не содржат повеќе од 15% влага; 
3) меѓу зрната да нема повеќе од 5°/о туѓи при-

меси, од тоа: 
— неоргански материи (земја, песок, прав и др. 

најмногу 1°/о; 
— штетни примеси (семе од отровни и штетни 

растенија) најмногу 0,5%; и 

— други туѓи примеси (органски материи, семе од 
диви растенија и др.) најмногу 3,5°/о; 

4) да нема повеќе од 8% оштетени, неразвиени, 
штури и слични зрна на легуминози; 

5) да не содржат семе од сплит. 1 

, Како примеси не се сметаат зрната од други ле-
гуминози, ако нивното учество не преминува 10%. 

, Член 15 ! 
За зрна на легуминози за исхрана на животни се пропишуваат следните посебни услови на ква-« 

литетот, и тоа: 

Вид на 
легумиЕЈози О п и с Посебни услови на квалитетот < 

Грашок Сите видови јестив и добиточен 
грашок (Pis um sativum, Pi sum 
arvense) ' 

Влага: до 15°/в 

Бакла 
i 

Културни сорти иа бакла 
(Vicia faba) 

Влага: ДО 15% 

Обичен граор Зрно од културни сорти на оби-
чен граор (Vicia sativa, Vicia pa-
nonica) 

Влага: ДО 15% 

СОЈ а Загреано (тостирано), лупено и 
мелено семе од соја (Glycine 
hispida) 

Протеин: најмалку 
Маст: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

ДО 
до 
ДО 

3 2 % 
14% 
10% 
5%» 
6 % 

Гуар Зрно од гуар (Cyamopsis tetra-
-gonalis, Cyamopsis psoraloides) 
термички третирано 

Протеин: најмалку 
Маст: 
Сурови влакна: 
Влага: 

ДО 
ДО 
ДО 

40% 
5% 

15% 
10% 

Лунина Зрно од културни видови и сор-
ти на лупина (Lupinus albus, Lu-
pinus luleus, Lupinus angustifo-
lius) 

Влага: ДО 15% 

Грав Зрна од грав (Phaseolus vulgaris) Влага: ДО 15% 

Леќа Lens esculenla Влага: ДО 15% 

Слануток 
(леблебија) 

Cicer arietinum Влага: ДО 15% 

2. Производи на мелничарството и споредни производи на мслничарството ! 

Член 16 
Под производи на мелничарството и споредни производи на мелничарството, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат производите на механичка преработка на жита, наменети за исхрана на 
добитокот. 

Производите од став 1 на овој член не смеат да содржат мувла, гламна, плевелско семе и песок, 
повеќе од 0,25%. 

Член 17 
За производите на мелничарството и споредните производи на мелничарството се пропишуваат 

следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на производот на 
мелничерството или на 
споредниот производ 
Да мелничарството 

О П И С Услови на квалитетот 

1 2 3 

Пченично крмно бра-
шно 

Производ добиен со ме-
лење на пченица 

Боја: светлотемна до црвеникавожолта 
Вкус: без горчливост, запаленсст и на-
киселост 
Крупното а на мелењето: најмалку 
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95% брашно треба да мине низ сито со 
квадратни отеори 1 mm големина. а 
остатокот треба да мине низ сито со 
квадратни отвори 2 mm големина 
Скроб: најмалку 30% 
Влага: ДО 13% 
Сурови влакна: ДО 6% 
Пепел: до 4% 

' Степен на киселост: ДО 8 

'Ржено добиточно 
брашно 

Именични i]>iiu:i 

•Ржени трици 

Пченкарни трнци 

Оризови трици 

Производ добиен со ме-
лење на 'рж 

Боја: сивотемна 
Скроб: најмалку 
Крупнотија на мелењето: најмалку 
95% брашно треба да мине низ си-
то со квадратни отвори 1 mm голе-
мина, а остатокот треба да мине низ 
сито со квадратни отвори 2 mm го-
лемина 
Блага* 
Сурово влакно: 
Пепе л * 
Степен на киселост: 

до 
до 
ДО 
До 

Производ добиен со ме-
лење на пченица по од-
вејувањето на брашното 
и крушецот (гризот), а се 
состои претежно од об-
вивката на зрното и од 
делови на ендоспермот 

Бора: светлотемна, слична на боја-
та на пченично™ зрно 
Вкз'с: без горчливост 
Крупнотија па мелењето: најмалку 
90% трици треба да мине низ сито 
со квадратни отвори 1,6 mm големи-
на, а остатокот треба да мине низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 
Примеси: 
— неоргански 
— органски 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Степен на киселост: 

ДО 
ДО 
До 
ДО 
ДО 
до 

Производ добиен со меле-
ње на 'рж, по одвојува-
ното на брашното и (гри-
пот), а се состои претеж-
но од обвивката на зрно-
то и од делови на ендо-
спермот 

БоЈа: сивотемна до 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Степен на киселост: 

зеленикава 

до 
до 
до 
до 

Производ добиен при про-
изводството на пченкарен 
крушец (гриз) а се состои 
од обвивката на зрното на 
пченка 

Боја: својствена на пченкарно зрно 
Вкус: без горчливост 
Протеин: најмалку 
Влага: до 
Сурови влакна: до 
Пепел: до 

Производ добиен со лупе-
њ е ^ полирање на ориз, 
а се состои од обвивката 
на зрното и од делови на 
ендпСпермот 

БОЈО, миризба и вкус: својствени на 
неизлупено зрно на ориз 
Протеин: најмалку 
Влага: до 
Сурови влакна: до 
Пепел: до 

30% 

13% 
5% 
4% 
8 

13% 

0,5% 
0,4% 

13% 
11% 
6% 
8 

12% 
13% 
11% 
6% 
8 

9% 
13% 
10,5% 
2,5% 

9% 
13% 
10% 
9% 

Обезмастени оризови Производ добиен од зрно 
трици на ориз, од кое е издвое-

но. маслото 

Протеин: најмалку 
Влага; 
Маст: 
Пепел: 

13% 
до 12% 
до 3% 
до 12% 

Пченични 'ртулци Производ добиен со из-
двојување на 'ртулци од 
очистена пченица при 
производството на браш-
но, а се состои претежно 
од "'ртулци, со присуство 
на брашно и трици 

Боја: светложолта 
Миризба: слична" на миризбата на 
на пченица 
Вкус: без запаленост и горчливост 
Протеин: најмалку 
Маст: најмалку 
Влага: 

25% 
7% 

10% 
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1 2 3 

Сурови влакна: ДО 3,5% 
Пепел: ДО 5% 
Песок: ч ДО 0,25% 
Глампи и црнила: ДО 0,4% 
Без мувла, инсекти и метални при-
меси 

Пченкарни 'ртулци Производ добиен со издво- Боја: светложолта 
јување на 'ртулци од Миризба: слична на пчеикарна 
пченкарно зрно, а се сос- јарма 
тои претежно од 'ртулци Вкус: без горчливост и запа леност 
со делови на обвивката Протеин: најмалку 15% 
на зрното и ендоспермот Виа га: ДО 10% 

Маст: ДО 7% 
Сурови влакна: д о 8% 
Пепел: до 4% 
Песок: до 0,25% 
Гламки и црнила: ДО 0,4% 
Без мувла, инсекти и метални при-
меси 

Пченкарно крмно Производ добиен со меле- Боја: светлсжолта 
брашно ње зрна од пченка Миризба: слична на пчеикарна 

јарма 
- Вкус: без горчливост и запа леност 

Скроб: најмалку 58% 
Влага: до 14% 
Сурови влакна: До 6% 
Пепел: ДО 5% 

3. Споредни производи на индустријата на скроб 

Член 18 
За споредните производи на индустријата на скроб наменети за исхрана на добиток се пропишу-

ваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на споредниот 
О П И С Услови на квалитетот производ на индустри- О П И С Услови на квалитетот 

јата на скроб 
1 2 3 

Пченкарен глутен Производ добиен при про-
изводството на пченкарен 
скроб, а се состои пре-
тежно од пченкарен глу-
тен, скроб и обвивка на 
зрно 

Бој а * светложолта 
Миризба: својствена на јарма без 
миризба на гнилеж 
Вкус* умерено кисел 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

50% 
ДО 12% 
ДО 3% 
ДО 2% 

Пченкарен глутен со 
трици 

Производ добиен при про-
изводството на пченкарен 
скроб, а се состои прете-
жно од пченкарен глутен, 
скроб и обвивка на зрно, 
со поголемо присуство на 
ситни трици 

Боја: светложолта 
Миризба: својствена на јарма, без 
миризба на гнилеж 
Вкус: умерено кисел 
Протеин: најмалку 22°/в 
Влага: до 12% 
Сурови влакна: до 7% 
Пепел: до 2% 

Пченкарен талог Производ добиен при про-
изводството на пченкарен 
скроб со мешање на глу-
тен, крупни и ситни три-
ци, сачма или погача на 
пченкарни 'ртулци и ек-
стракти од квасење 

Боја: светлокостенлива, слична на 
бојата на пченката 
Миризба: својствена на пченкарна 
јарма 

Вкус: умерено кисел, без запа леност 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
ДО 
ДО 

17% 
12% 
9% 

25% 

Пченкарен талог со Производ добиен припро-
корнстип изводството на пченкарен 

скроб со мешање на пчен-

Боја: светлокостенлива 
Миризба: својствена на пченкарен 
екстракт (корнстип) 
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карни трици, пченкарен Вкус: слабо кисел 
14% екстрат и погачи од пчен-

карни 'ртулци 
Протеин: најмалку 14% 

• 

екстрат и погачи од пчен-
карни 'ртулци Влага: ДО 12% 

Пепел: ДО 6% 
Сурови влакна: ДО 15% 

Пченичен глу тен Производ добиен при про-
изводството на пченичен 

Боја: костенлива 
Миризба: својствена на пченкарни 

скроб, а се состои прете- јарма 
60% 

\ 
жно од пченичен глу тен, Протеин: најмалку 60% 

\ со помали количества на Влага: ДО 12% 
обвивка од зрно и скроб Маст: д о 2% 

Сурови влакна: д о 3% 

4. Споредни производи на индустријата ка алкохоли и вриења 

Член 19 
За споредните производи на индустријата ка алкохоли PI вриења наменети за исхрана на добиток 

се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на споредниот 
производ на индустри-
јата на алкохоли и О П И С Услови на квалитетот 
вриења 

1 2 3 

Исушен крмен квасец Производ добиен со раз- Боја: светложолта до светлосива 
(Torula) множување на квасни га- Миризба: својствена на квасец 

44% бички (Torula Species) на Протеин: најмалку 44% 
различни подлоги Влага: до 8% 

Сурови влакна: ДО 2% 
Пепел: до 9% 

Исушен крмен квасец Производ добиен со раз- Боја: светложолта до светлосива 
(Saccharomyces) множување на квасни га- Миризба: својствена на квасец 

50% бички (Saccharomyces Spe- Протеин: најмалку 50% 
cies) на различни подлоги Влага: до 8% 

Сурови влакна: де 2% 
Пепел: де 9% 
Пепел нерастворлив во хлорородо-

1% родна киселина: до 1% 

Исушен пивски квасец Производ добиен при про- Бо?а: сива до темносива 
t(Saccharomyces) изводството на пиво, со Протеин: најмалку 40% 

филтрација по фермента- Влага: ДО 11% 
ција, а се состои од габи- Сурови влакна: ДО 1% 
чки на пивски квасец Пепел: ДО 10% 
(Saccharomyces Species), од 
остатоци на подлога и од 
производи на фермента-
ција 

Исушен пивски ком Производ добиен како ос- Боја: светлотемна до сивотемна 
таток при производството Миризба: на житото што било упо-
на пиво, а се состои од требено за производство на пиво 

20% јачменов слад и зрна од Протеин: најмалку 20% 
жито Влага: ДО 10% 

Маст: до 12% 
Сурови влакна: ДО 20% 
Пепел: до 8% 

Јачменови еладни Производ добиен од из- Боја: светлокостенлива до темно-
'ртулни двојување на 'ртулци од костенлива 

јачменов слад при произ- Миризба: без миризба на гнилеж и 
водството на пиво ату е л а 
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Протеин: најмалку 2 2 % 
Влага: ДО 10°'е 
Маст: ДО 2 % 
Сурови влакна: ДО 14% 
Пепел: до 7 % 

Исушена комина Производ добиен со су- Воја. миризба и вкус својствени на 
шење на остатоци при 
производството на алко-
хол од суровини богати со 
скроб (жито, компир и 
ДР.) 

суровината од која е добиена коси-
ната 
Блага: до 
Туѓи примеси, песок, земја, камен-
чиња и ел. > до 

12% 

2% 

5. Производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата па шеќер 

Член 20 
Под производи на индустријата на шеќер и споредни производи на индустријата на шеќер, во сми-

сла на овој правилник се подразбираат остатоците при производството на шеќер, како и шеќерот на-
менет за добиточна храна. 

За производите од став 1 на овој член се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на производот на 
индустријата на шеќер 
и на споредниот про- О П И С 
извод на индустријата 
на шеќер 

Услови на квалитетот 

-t 
Миризба: без миризба на киселини, 
мувла и распаѓа?:,е \ 
Вкус: на шеќерна репа 
Влага: до 12*/» 
Пепел: до 7% 
Пепел нерастворлив во хлороводо-
родна киселина: до 2,5% 

ч 
Миризба и вкус на меласа j 
Вкупен шеќер сметан како сахаро-
за: најмалку 10% 
Пепел: до 8% 
Влага: до 14% 
Пепел нерастворлив во хлороводо-
родна киселина до 2,5% 

Шеќер денатуриран со Сахароза: најмалку 98% 
дозволени средства 

Суви режанки од ше- И с у ш е н и издужени режа-
ќерна репа ики од шеќерна репа 

Суви режанкп од ше- Исушени ислужени режа-
ќерна репа мелаеирани ки од шеќерна репа со 

додаток на меласа 

Денатуриран шеќер 

Меласа од шеќерна Вискозен остаток во про-
репа изводството или рафина-

цијата на шеќер од ше-
ќерна репа 

Меласа од шеќерна Вискозен остаток во про-
трска изводството на шеќер од 

шеќерна трска или од ра-
финација на шеќер 

Боја: темнокостенлива 
Миризба и вкус својствен на меласа 
Сахароза: определена со полариме-
тар најмалку 45% 
Влага: до 23% 
Сулфур-диоксид: до 0,1% 
Киселост (рИ) на 20°С: 7 до 8 

Сахароза: најмалку 
Влага: 
Киселост (рН) на 20"С: 

48% 
до 22% 

7 до 8 

6. Споредни производи на индустријата на масло 

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

погачи, сачми и лушпи што се добиваат при преработката на маслодајтш култури. 
Потапите од став 1 на овој член се производи добиени со пресување (по хндрауличка или меха-

ничка постапка) во производството на масло од технички приготвено (лупено, мелено, загревано и ел.) 
семе 'ртулци или јатки. 
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Сачмите од став -1 на овој член се производи добиени со екстракција во производството на масло 
од технички приготвено (лупено, мелено, загревано и пресуван©) семе, 'ртулци или јатки. 

Лу шиите од став 1 на овој член се целулозните обвивки на зрната на масло дај ни култури со по-
мал процент на масло PI протеин, а се употребуваат како баласт при изработката на смеси. 

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

квалитетот, и тоа: 
1) да имаат миризба својствена на суровината од која се произведуваат, да немаат миризба на 

гнилеж и на растворувачот со кој е вршена екстракцијата и да не се запалени; 
2)да не содржат повеќе од 1°/о туѓи примеси, а ако се од излупени кикиритки (арашид) можат да 

содржат до 2°/о туѓи примеси; 
3) потапите да не содржат маст повеќе од 12°/о, а сачмите повеќе од 3%; 
4) да не содржат пестициди во количества поголеми од дозволените. 

Член 23 
За погачите и сачмите од член 21 на овој правилник се пропишуваат следните посебни услови на 

квалитетот, и тоа: 

Вид на погача или О П И С Услови на квалитетот сачма Услови на квалитетот 

1 2 3 

Погача од сончоглед Производ добиен со пре- Боја: сива до темносина 
сување на семе од сончо- Протеин: најмалку 32% 
глед (Helianthus annus) Влага: ДО 10% 

Сурови влакна: ДО 18% 
Пепел: ДО 8% 

Сачма од сончоглед Производ добиен од излу- Протеин: најмалку 33,5% 
пено семе од сончоглед Влага : ДО 12% 
(Helianthus annus) "со ек- Сурови влакна: ДО 18% 
стракција Пепел: ДО 8% 

Сачма од излупено се- Производ добиен од мак- Боза: костенлива до костенливосива 
ме од сончоглед симално можно излупено Протеин: најмалку 44% ме од сончоглед 

сехме од сончоглед Влага: ДО 10% 
Сурови влакна: ДО 10% 
Пепел: ДО 8% 

Погача од соја Производ добиен со пре- Боја: светложолта до еветлокостен-
сување на семе од соја лива 
(Glycine hispida) Протеин: од вкупното количество 

на протеин треба да има најмалку 
15% протеин растворлив во вода 
Активност на уреази: 
до 0,05 mgN/g/min 
Протеин: најмалку 38% 
Влага : ДО 12% 
Сурови влакна: ДО 7% 
Пепел: ДО 6% 
Натриум: ДО 0,20% 

Сачма од соја Производ добиен со ек- Боја - светложолта до свет полетен-
стракција на загреано се- лива 
ме од соја Протеин: од вкупното количество 

на протеин треба да има најмалку 
15% протеин растворлив во вода 

» Активност на уреази: 
до 0,05 mgN/g/min 

44% Протеин: најмалку 44% 
Влага: ДО 12% 
Сурови влакна: ДО 7% 
Натриум: до 0.16% 
Пепел: ДО 7% 

Сг<чѕ:а од излупено се-
ме од соја 

Производ добиен со ек-
стракција од излупено и 
загреано семе од соја 

Боја: светложолта до светлокостен-
лива 
Протеин: од вкупното количество 
иа протеин треба да има најмалку 
15% протеин растворлив во вода 
'Активност на уреази: 
до 6,03 mgN/g/min 
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Протеин: најмалку 4 8 % 
Влага: ДО 12% 
Сурови влакна: ДО 
Пепел: ДО 6 % 

Погача од кикиритки Производ добиен од излу- Бој а: светлокостенлива 
(арашид) пено семе од кикиритки Протеин: најмалку 4 0 % 

(Arachis hypogea) со по- Влага: ДО 13% 
стапка на пресување Сирови влакна: ДО 11% 

Пепел: ДО 5 % 

Сачма од кикиритки Производ добиен со ек- Боја: светл©костенлива 
(арашид) стракција на масло од Протеин: најмалку 4 4 % 

делумно излупено семе од Влага: ДО 1 1 % 
кикиритки Сурови влакна: ДО 12% 

Пепел: до 5 ,5% 

Сачма од излупени ки- Производ добиен со ек- Протеин: најмалку 4 8 % 
киритки (арашид) стракција на излупено Влага: До 11% 

семе од кикиритки Сурови влакна: ДО 8 % 
Пепел: ДО 5 % 

Погача од тиквено Производ добиен со пре- Боја: зеленокостенлива до костен-
семе сување на излупено семе лива 

W o од тиква (Cucurbita maxi- Протеин: најмалку W o 
ma, Cucurbita melanosper- Влага: ДО 12% 
ma, Cucurbita moschata и Сурови влакна: до 7 % 
Др.) Пепел: до 8 % 

Сачма од тиквено семе Производ добиен со ек- П роте ин: н а ј ма л к у 4 5% 
стракција на излупено и Влага: до 12% 
делумно излупено семе од Сурови влакна: д о 117о 
тиква Пепел: до 9% 

Погача од маслодајна Производ добиен со .пре- Боја. зеленожолта до темна 
репка сување на семе од масло- Протеин: најмалку 2 7% 

„ дајка репка (Brassica па- Влага: по 10% 
pus oleifera) и репка (Bra- Сурови влакна: ао 1 
ssica гара oleifera) Пепел: до R% 

Сачма од мас ло да јна Производ добиен со ек- Протеин: најмалку 327© 
репка стракција на семе од ма- Влага: цо 10% 

слодајна репка . Сурови влакна: до 12,5% 
Пепел: 9% 

Погача од семе од па- Производ добиен со пре- Боја: жолта до зеленикавотемна 
мук сување на делинтерирано Протеин: најмалку 32% 

семе од памук (Gossypium Влага: ло 11% 
arboreum, Gossypium hir- Сурови влакна: до 17% 

sutum и Gossypium vitifo- Пепел: ДО 6 % 

lium) 

Сачма од семе од па- Производ добиен со ек- Боја: жолта до зеленикавотемна 
мук стракција на делинтери- Протеин: најмалку 3 8 % 

рано семе од памук Влага: до 1 0 % 

Сурови влакна: до 11% 

Пепел: до 8 % 

Погача од семе од Производ добиен со пре- Боја: сива до костенлива 
3 6 % афион сување на семе од афион Протеин: најмалку 3 6 % 

(Papaver rhoeas) Влага: до 1 1 % 
• - - Сурови влакна: до 1 1 % 

Пепел: 
I до 1 1 % 
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Сачма ОД семе ОД Производ добиен со ек- Боја: сива до темнокостешшва 
38% афион стракција на семе од а- Протеин: најмалку 38% афион 

фион Влага: ДО 10% 
Сурови влакна: ДО . 11% 
Пепел: ДО 12,5% 

Погача од семе ОД лен Производ добиен со пре- Боја: светложолта до светлокос-
сување на семе од лен тенлива 
(Linum usitatissimum) Протеин: најмалку 30% 

Блага: ДО 11% 
Сурови влакна: до 9% 
Пепел: до 7% 
Туѓи примеси; до 7% 

Сачма ОД семе ОД лен Производ добиен со ек- Боја: сБетложолта до светлокос-
стракција на семе од лен тенлпва 

Протеин: најмалку 34% 
Влага: до 10% 
Сурови влакна: до 9% 
Пепел: до 6% 
Туѓи примеси: ДО 7% 

Погача од семе ОД су- Производ добиен со ек- Боја светложолта 
сам стракција и пресување на Протеин: најмалку 

семе од сусам (Sesamum Блага: до и % 
indicum) , Сурови влакна: ДО 6 3% 

Пепел: ДО и % 

Сачма од семе од су- Првпзвод добиен со ек- Боја: светложолта 
38% сам стракција на семе од су- Протеин: на ј малку 38% 

сам Влага: до 11% 

ј Сурови влакна: до 6,5% 
Пепел: до и г о 

Погача од надмини го- Производ добиен со пре- БОЈ а : светлосива до темносина 
лутки сување ма јатки од голу- Протеин: најмалку 10% 

шки од маслодајни палми Влага: до 12% 
1 (E-acis Species) Сурови влакна: до 2 4 % 

Пепел: до 4% 

Погача од семе од Производ добиен со пре- Eoja: светлскостенлива до црвена 
18% копра сување на копра, на су- Протеин, најмалку 18% 

шен ендосперм од семе Влага: до 12% 
од кокосова палма (Сосоѕ Сурови влакна: ДО 12% 
nucifera) Пепел: до 6% 

Сачма од семе од 
копра 

Производ добиен со ек-
стракција на копра 

Боја: светлокостенлива до црвена 
П потони: најмалку 2 0 % 
Влага: ДО 1 2 % 
Сурови влакна: До 1 4 % 
Пепел: ДО 7 % 

Погача од суво и з м е -
ри пченкарни 'ртулци 

Погача од мокро из'р~ 
тени пченкарни 'ртул-
ци 

Производ добиен со пре-
сување на из'ртери 'ртул-
ци од пченка (Zea mays) 
со присуство на остатоци 
на ендосперм и лушпа 

Боја: жолтотемна 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

Производ добиен со пре-
сување на пченкарни 
'ртулци по мокра постап-
ка при производството на 
скроб, содржи делчиња 
на ендоеперм и лушпа 

Боја: жолтотемна 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

Сачма • од пченкарни Производ добиен со ек-
'ртулци стракција на пченкарни 

'ртулци по мокра постап-
ка 

Бој а: жолтотемна 
Протин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
до 
до 

до 
до 
ДО 

ДО 
ДО 
ДО 

11°/о 
12% 
7% 
8% 

18% 
12% 
8.5% 
3% 

20% 
12% 
9% 
4% 
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Сачма од пченичгни Производ добиен со ек- Протеин: најмалку 25% 
'ртулци страшнија на пчеиични Влага: ДО 12% 

'рту л ци Пепел: ДО 6% 

Член 24 
Лушпите од член 21 на овој правилник, што се пуштаат во промет, ш)раат да бидат декларирани 

на содржина на влага, која не смее да премине 12%. 

7. Сушени растителни производи 

Член 25 
Под сушеЕЈИ растителни производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат растенијата или 

нивни делови, исушени до степен во кој можат да се држат без расипз*вање. 
За производите од став 1 на овој член се п р о п и ш у в а а т следните ус тови на квалитетот, и тоа: 

Вид на растителни про-
изводи 

О П И С Услови на квалитетот 

Брашно од луцерка Производ добиен со веш-
тачко сушење и мелење 
на стебленце и лисје од 
млада луцерка (Medicago 
sativa) 

Боја: зелена до затворенозелена 
Миризба: без миризба на мувла и 
гнилеж 
Иситнетост: брашното мора да биде 
иситнето така што 94% од брашното 
да минува низ сито со квадратни 
отвори 1.6 mm големина, а остато-
кот да минува низ сито со квадрат-
ни отвори 4 mm големина 
Каротин: најмалку 100 mg/kg 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Примеси на други нештетни расте-
нија што растеле и се су ше ле за-
едно со основната маса: 

до 
до 
ДО 

ДО 

17% 
12% 
25% 
13% 

10% 

Брашно од луцеркино 
сено 

Производ добиен со мете-
ње на луцеркиио сено 

Боја: сиетлозелена до зеленожолта 
Иситпетост: брашното мора да биде 
иситнето така што 94% брашно-
то да минува низ сито со квадратни 
отвори 1,6 mm големина, а остато-
кот да минува низ сито со квадрат-
ни отвори 4 mm големина 
Каротин: најмалку 70 mg/kg 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Примеси на други нештетни расте-
нија што растеле и се су шоле заед-
но со основната маса: 

ДО 
ДО 
ДО 

ДО 

15% 
13% 
26% 
8% 

10% 

Брашно од лисје од 
луцерка 

Производ добиен со су-
шење и мелење на луцер-
кини лисја со умерени 
примеси на стебленце, 
стабилизиран со антиок-
сидант 

Б о ј а: светлозелен а 
Иситнетост: брашното мора да биде 
иситнето така што 94% од брашно-
то да минува низ сито со квадратни 
отвори 1,6 mm големина, а остато-
кот да минува низ сито со квадрат-
ни отвори 4 mm големина 
Каротин: најмалку 160 mg/kg 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

ДО 
до 
до 

22% 
10% 
16% 
13% 
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Брашно од трева Производ добиен со су- Боја: светлозелена до зелена 
шење и мелење на млади Иситнетост: брашното мора да биде 
треви што растеле заедно ^ситнето така што 94% од брашното 

да ^минува низ сито со квадратни 
отвори 1,6 mm големина, а остато-
кот да минува низ сито со квадрат-
ни отвори 4 mm голе?лина 
Каротин: најмалку 170 mg/kg 

14% Протеин: најмалку 14% 
Блага : до 12% 
Сурови влакна: до 25% 
Пепел: до 13% 

Мелено растение од Производ добиен со меле- Бода: жолта до светлокостснлива 
пченка ње на цело пченкарно Протеин: најмалку 6% 

растение заедно со коча- Блага: до 12% 
нот во млечна или восоч- Сурови влакна: до 27% 
на зрелост 

Брашно од пченковина Производ добиен со меле- Боја: жолта до светлокостенлива 
ње на пченковина без Протеин: најмалку 4% 
кочан Бс-зазотии екстрактивии материи: 

најмалку 25% 
Блага : ДО 12% 
Сурови елакна: ДО 36% 

Сушени глави и лисје Производ добиен со су- Влага: до 12% 
од шеќерна репа шење на испрано лисје и Пепел нерастворлив во хлороводо-

3,5% на глави од шеќерна репа родна киселина: ДО 3,5% 

Тапиока (Маниока) Сушени, испрани и исит- Боја: сива до сивотемна 
нети производи од крто- Скроб: најмалку 65% 
ли (луковици) Влага: ДО 13% „ Сурови влакна: ДО 5,5% 

Пепел: до 4% 

Сушена комина од Производ добиен со су- Бој а: костенлива 
10% хрозје шење на остатоци при Протеин: најмалку 10% 

преработка на грозје во Маст: ДО 6% 
вино Влага: ДО 10% 

* Сурови влакна: ДО 24% 
Пепел: ДО 9% 

Брашно од грашок Производ добиен со меле- Боја: светлозелена до светл©костен-
ње на сушено растение од лива 

14% грашок со плодови Протеин: најмалку 14% 
Влага: До 10% 
Сурови влакна: ДО 24% 
Пепел: ДО 11% 

Брашно од растение Производ добиен со су- Боза: светлозелена до светлокостен-
на грашок шење и мелење на расте- лива 

ние од грашок по издво- Протеин: најмалку ? 
јувањето на зрната Безазотни екстрактивни материи 

30% најмалку: 30% 
Блага: до 12% 
Сурови влакна: ДО 30% 

Брашно од растение Производ добиен со суше- Боја: зелена до затворенозелена 
15% на соја ње и мелење на стеблен- Протеин: најмалку 15% 

це, лисје и плод од зеле- Влага: ДО 12% 
но растение на соја CypoBPi влакна: до 25% 

Пепел: ДО 13% 

Брашно од добиточен Производ добиен со су- Боја: зелена до затворенозелена 
кељ шење и мелење на младо Протеин: најмалку 15% 

растение од добиточен Влага: ДО 12% 
кељ Сурови влакна: д о 2 4 % 
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8. Други растителни производи 

Член 26 
Други растителни производи, во смисла на ОВОЈ правилник, се: волуминозни хранива што содр-

жат над 25% сурова целулоза како што се пченкарно стебленце со кочан, лушпа од сончоглед, лушпа 
од тиквени семЧи, мелена кочанка на пченка и груба фракција на дехидрирана луцерка со најмалку 
12Vo протеин, како и растителна маст, растително масло, масна киселина и рогачка наменети за исхрана 
на добиток. 

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

Член 27 
За растителната маст, растителното масло, масната киселина и рогачката од член 26 на овој пра-

вилник, се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Назив на производот О П И С Услови на квалитетот 

Растителна маст 
Растително масло 

Производ што се состои Вкус: без запаленост 
'од растителна маст или Слободни масни киселини: 
растително масло 

ДО 6% 

Масна киселина Производ добиен со ра- Влага: 
финација на растителни Неосапунети материи: 
масла и масти 

ДО 
ДО 

5% 
5% 

Рогачка ^ Производ добиен со дро- Шеќер: најмалку 30°/'в 
бење или мелење на пло- Влага: до 15% 
дови од рогачки (Cerato- Пепел: до 4,5% 
nia siliqua) без голушки 

9. Хранива од животинско потекло 

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

на животни, нивни делови и нивни производи. 
За хранивата од животинско потекло се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на хранивото од 
животинско потекло 

О П И С Услови на квалитетот 

Рибино брашно I ква-
литет 

Производ добиен со су-
шење и мелење на риби 
и на делови од риби 

Боја: костенлива до темнокостен-
лива 
Миризба и вкус: својствени на ри-
би, без запаленост 
Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што 90% 
од брашното да минува низ сито со 
квадратни отвори 1,6 mm големина, 
а остатокот да кршува низ сито со 
квадратни отвори 4 mm големина 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Маст: 
Ако е стабилизирано, маст: 
Натриум-хлорид: 
Пепел: 
Песок: 

Рибино брашно 
II квалитет 

Производ добиен со су-
шење и мелење на риби 
и на делови од риби 

ДО 
ДО 
ДО 
ДО 
ДО 
до 

Боја: костенлива до темнокостен-
лива 
Миризба и вкус: својствени на ри-
би, без за па леност 
Иситнетост: исполнетоста на браш-
ното мора да биде таква што 90% 
од брашното да минува низ сито со 
квадратни отвори 1,6 mm големина, 
а остатокот да мгп-туза низ сито со 
квадратни отвори 4 mm големина 
Протеин: најмалку 
Влага: 

63% 
10% 
10% 
15% 
4% 

18% 
1% 

ДО 
г,р/в 
10;/<> 
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Маст: ДО 10% 
Ако е стабилизирано, маст: ДО 15°/о 
Натриум-ллорид: ДО 4% 
Пепел: ДО 25% 
Песок: ДО 1% 

Брашно од рибици от- Производ добиен со су- Миризба и вкус: својствен иа ри-
па доци шење и мелење на риби- би, без запаленост 

ни отпадоци Исптнетост: иеитнетоста на браш-
ното мора да биде таква што 90% 
од брашното да минува низ сито со 
квадратни отвори 1,6 mm големина, 
а остатокот да минува низ сито со 
квадратни отвори 4 mm големина 
Протеин: иазмалку 36% 
Влага: до 10% 
Маст: ДО 2% 
Натриум-хлорид: ДО 4% 
Пепел: ДО 35% 
Песок: ДО 1% 

Брашно од харинга Производ добиен со су- Миризба и вкус: својствени на ха-
шење и мелење на ха- ринга, без N за па леност 
ринга, со одземање на дел Иситнетост: иситнетоста на браш-
од маста ното мора да биде таква што 90% 

од брашното да минува низ сито со 
квадратни отвори 1,6 mm големина, 
а остатокот да минува низ сито со 
квадратни отвори 4 mm големина 
Боја: сива до светлокостенлива 
Протеин: најмалку 68% 

/ Влага: до 10% 
Маст: ДО 6% 
Натриум-хлорид: ДО 4% 
Пепел: ДО 15% 
Песок: ДО 1% 

Сушен рибни сок Производ добиен со пре- Протеин: назмалку 60% 
(Fish solubles) сување на риби при про- Влага: ДО 9% 

изводството на рибино Натри ум-х л орид: ДО 10% 
брашно 

Натри ум-х л орид: 

Растворлив рабин про- Производ добиен со спе- Иситнетост: фин прав 
теин цијална преработка на Боја: "светложолта до костенлива 

риби или на рибини от- Миризба: својствена на растворлив 
падоци под определени рибин протеин 

80% температурни услови, со Протеин: најмалку 80% 
отстранување на коски и Влага: ДО 5% 
одземање на дел од мас- Маст: ДО 7% . 
та, пастеризиран и ису- Натриум-хлорид: до 2% 
шен по системот на рас- Пепел: До 7% 
п р а в а њ е (SPRAY) 

Китово брашно Производ добиен со су- Боја: жолта до светлокостеплива 
шење и мелење на кито- Иситнстост: иситнетоста на браш-
во месо со одземање на ното мора да биде таква што низ 
дел од маста сито со квадратни отвори lv6 mm 

големина да минува 100% од браш-
ното 
Протеин: најмалку 70% 
Влага: ДО 10% 
Маст: ДО 10% 
Пепел: ДО 15% 
Натриум-хлорид: до 4% 

Сушен китов сок Производ добиен со пре- Протеин: најмалку 60% 
(Whale solubles) сување на месо од кито- Влага: ДО 9% 

ви при производството на Натриум-хлорид: ДО 10% 
китово брашно 
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Месно брашно 
I квалитет 

Производ добиен со су-
шење и мелење на месо и 
на внатрешни органи од 
животни без влакна, пер-
дуви, рогови, чапунки и 
содрлшна од желудник и 
црева 

Месно брашно 
II квалитет 

Производ добиен со су-
шење и мелење на тру-
пови и на кланичии от-
падоци ОД ТОПЛОКрВТЈИ 
животни без влакна, че-
тина чапуики и рогови 

Месно коскено брашно Производ добиен со су-
шење и мелење на месо и 
на коски од животни или 
од нивни трупови 

Брашно од отпадоци 
при колење на живина 

Производ добиен со хи-
дролиза, сушење и меле-
ње на отпадоци при ко-
лење на живина 

Боја: костенлива до темнокосген-
лина 
Вкус: без заобленост, гнилеж и 
мувла 
Миризба: својствена на месно 
брашно 
Иситнетост: пситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големина, дз минува 95% од браш-
ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 
Блага: 
Маст: 
Стабилизмрана маст: 
Пепел: 
Натриум-х лорид: 

до 
до 
ДО 
ДО 
ДО 

Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ' 
сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големина да минува 90% од браш-
ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Маст: 
Стабилизира^) маст: 
Пепел: 
Натриум-хлорнд: 

ДО 
ДО 
ДО 
ДО 
до 

Боја: темнокостенлива 
Вкус без запаленост 
Миризба: својствена на месно кос-
кено брашно 
Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големина да минува 90% од браш-
ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лготи на 
Протеин: најмалку 
В паѓа: 
Маст: 
Пепел: 

Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големина да минува 90% од браш-
ното. а остатокот да. минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 
Влага: 
Маст: 
Стабилизира^ маст: 
Пепел: 
Натриум-хлорид: 

ДО 
ДО 
до 

до 
до 
до 
до 
до 

55% 
10% 
10% 
15% 
20% 
4% 

50% 
10% 
10% 
15% 
25% 
4% 

40% 
10% 
10% 
35% 

55% 
10% 
10% 
15%4 

20% 
2% 

Крвно брашно Производ добиен со су- Иситнетост: иситпетоста на браш-
шење на крв од заклани ното мора да биде таква што низ 
животни без туѓи при- сито со квадратни отвори 1,6 mm 
меси големина да минува 95% од браш-

ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 80% 
Влага: до 10% 
Маст: до 1.5% 
Пепел: до 4% 
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1 2 3 

Брашно од пердуви Производ ' добиен со хи- Иситнетост: иситнетоста на браш-
хидролизирано дролиза, сушење и меле- ното мора да биде таква што низ 

ње на пердуви сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големхлia да минува 95% од брашно-
то, а остатокот да минува низ сито со 
квадратни отвори 4 mm големина 
Протеин: најмалку 80% 
Влага: ДО 11% 
Пепел: ДО 3,5 % 

Црнодробно брашно Производ добиен со су- Боја: темнокостенлива 
шење и мелење на црн Миризба: својствена на црн дроб 
дроб од животни, стаби- Вкус: без запа леност 
лизиран со антиоксиданти Иеитнетост: иситнетоста на браш-

ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 1,6 mm 
големина да минува 95% од браш-
ното. а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 4 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 60% 
Влага: ДО 10% 
Маст: ДО 18% 
Пепел: ДО 3% 

Џимиринки Остаток од топење на Протеин: најмалку 40% 
маст и лој Влага: ДО 10% 

Натриум- хлорид: ДО 2% 

Маст Маст од топлокрвни жи- Вкус: без запа леност 
вотни Миризба: својствена на маст 

Влага: до 2% 
Неосапупливи состојки: ДО 3% 
Оксидирани масни киселини: до 1% 

- Слободни масни киселини: ДО 1,5% 
Киселински степен: до 6% 

Техничка маст Производ добиен од жи- Влага: до 5% 
вотински трупови и од Неосапупливи состојки: до 5% 
кланични отпадоци, ста- Слободни масни киселини: до 3% 
билизира^ со антиокси- Веселински степен: до 15 
дант 

Лој Маст од преживари Вкус: без за па леност 
Миризба: својствена на лој 
Влага: до 2% 
Неосапупливи состојки: до 3% 
Слободни масни киселини: до 1,5% 
Киселински степен: до 6 

Рибино масло Филтрирано рибино масло Миризба: својствена на рибино 
масло 
Слободни киселини: ДО 3% 
Јоден број: најмалку 120 

Обрано млеко во прав Производ добиен со ис- Боза: бела со жолтеникава нијанса 
парување на вода од об- Миризба: својствена на млеко во 
рат) млеко прав 

Протеин: најмалку 33% 
Влага: до 5% 
Маст: ДО 1,25% 
Пепел: до 8% 
Натриум-хлорид: -ДО 2% 

Сурутка во прав Производ добиен од не- Боја: бела до светложолта 
9% превриено слатка сурутка Протеин: најмалку 9% 

во производството на си- Лактоза: најмалку 60% 
рење по издвојувањето Маст: ДО 1% 
на казеинот Влага: до 7 % 

Пепел: до 12% 
Натриум-хлорид: ДО 6% 
Без примеси и нагорени делови 
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Делактозирана сурут- Производ добиен со одво- Боја: жолтокостенлива 
ка во прав јување на Млечен шеќер Миризба; својствена на сурутка 

14% од исушена сурутка Протеин: најмалку 14% 
Лактоза: до 50% 
Влага: До 7% 
Маст: ДО 1% 
Пепел: ДО 16% 
Натриум-хлорид: ДО 6% 
Без примеси и наперени делова 

Ка зен н Производ добиен од мле- Боја: бела до светложолта 
66% ко со таложење со по- Протеин: најмалку 66% 

мош на киселини или ен- Влага: до 12% 
з и м и Маст: до 1,5% 

Пепел: ДО 7% 
Казеин кисел: ДО 3,5% 
Казеин сириштен (сладок): ДО 5.5% 
Зрна во позатворена боја без грут-

15% чиња и туѓи примеси: ДО 15% 

Лахтоалбумин Производ добиен од мле-
ко, со таложење по из-
двојување на казеинот и 
лактоглобулинот 

Бо.]а: бела до светложолта 
Миризба: својствена на лактоал-
бумин 
Протеин: најмалку 78% 
Влага: до 8% 
Пепел: до 25% 

10. Хранива со додаток на непротсински азотни соединенија 

Член 29 
Хранива со додаток на ^протеински азотни соединенија, во смисла на овој правилник, се хранива 

во кои непротемнското азотно соединение е врзано на носач, така што непротеинското азотно соеди-
нение и носачот да претставуваат цврста врска и што да можат да се употребат ве крмни смеси. 

Декларацијата на хранивата од став 1 на овој член мора да содржи податоци за: 
1) видот и количеството на употребениот носач; 
2) видот и количеството на додаденото непротеинско азотно соединение; 
3) протеинскиот еквивалент на хранивото. 
Содржината на влага во хранивата од став 1 на ОВОЈ член не смее да биде поголема од 12%. 

II. Минерални хранива 

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

диненија наменети за подмирување на потребите на животните со калциум, фосфор, натриум, магне-
зиум и сулфур. 

За минералните хранива од став 1 на овој член се пропишуваат следните услови на квалитетот, и тоа: 

Вид на минералното О П И С Услови на квалитетот 
храниве 

1 2 3 

Коскено брашно Производ добиен со меле-
ње на стерилизирани ко-
ски од кои се отстранети 
маста и туткалот 

Боја:, бела до светложолта 
Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 0,4 mm 
големина да минува 95% од браш-
ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 1 mm го-
лемина 
Фосфор: најмалку 11% 
Однос на калциумот и фосфорот: до 2,5:1 
Влага: до 10% 
Маст: до 2% 
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Сурово коскено бра- Производ добиен со меле- Боја: бела до светложолта 
шно ње на стерилизирани ко-

ски 
Иситнетост: иситнетоста на браш-
ното мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отпори 1 mm 
големина да минува 98% од браш-
сито со квадратни отпори 1 mm 
големина да минува 98% од браш-
ното, а остатокот да минува низ 
сито со квадратни отвори 2 mm го-
лемина 
Протеин: најмалку 24% 
Фосфор: најмалку 7% 
Однос на калциумот и фосфором до 2.5 1 
Влага: До 8% 
Маст: ДО 4% 

Јодирана добиточна Технички чист натриум- Без миризба 
сол хлорид при ограничено Вкус: солен, без горчливост 

367(1 присуство на магнезиумо- Натриум: најмалку 367(1 
ви и други соли со де- Влага: ДО 2% 
клариран додаток на јод Магнезиум: до 0.07% 
во облик на калиум-јо- Калиум: ДО 0,30% 
дид, натриум-јодид или Јод во облик на калиум-јодид нај-
калциум-јодат и на доз- малку: 0,0038% 
волени средства за дена- Јод во облик на натриум-јодид ДО 0,0076% 
турирање. се пушта во Во вода нерастворливи примеси: ДО 3% 
промет како кристална, Реакцијата во 20% воден раствор 
мелена или брикетирана мора да биде неутрална 
јодирана добиточна сол 

Калциум-лакгат Технички чист калциум- Чистота: 97% 
лактат 

Кал циу м- г л у ко нат Технички чист калциум- Чистота: 97% 
глуконат 

Добиточна креда Технички чист калциум- Боја: бела или светлосива 
карбонат СаСОа Иситнетсст: иситнетоста на кре-

дата мора да биде таква што низ 
сито со квадратни отвори 0,2 mm 
големина добиточната креда да ми-
нува без остатоци 
Без миризба 
Чистота: 94% 
Влага: до 2% 
Магнѕзиумсра сол: ДО 1% 
Туѓи примеси: до , 1% 

Суров крмен фосфат Производ добиен со ме- Фосфор растворлив во минерални 
14% лење на природни фос- киселини, најмалку 14% 

фати од кои е отстранет Калциум: ДО 31% 
флуорот, а се состои пре- Флуор: ДО 0,3% 
тежно од трика лциум-
фосфат 

Трикалциум-диорто- Технички чист трикал- Фосфор: најмалку 19% 
-фосфат циум-фосфат [Ca.t(P04>2] 

Калциум-хидроген- Технички чист дикалци- Калциум: од 26% 
-ортофзсфат-дихидрат ум-фосфат до 28% 

(СаНР04 • 2Н>0) Фосфор растворлив во минерални 
16% киселини: најмалку 16% 

Хлор како натриум-хлорид: до 1% 
Флуор: до 0.30% 

Калциум-тетра- Технички чист монокал- Фосфор: најмалку 24% 
-хидроген-диорто- циум-фосфзт Без тешки метали, арсен и флуор 
фосфат-монохидрат CaHi(P04)t • ЊО 

Без тешки метали, арсен и флуор 

Натриум-дихидроген- Технички чист моно-на- Фосфор: најмалку 19% 
-ортофосфат- ди- триум-фосфат Без тешки метали, арсен и флуор I 
хидрат (NaHi'POi • 2НзО) 
— - , 
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Динатриум-хидроген-
-ортофосфат-додека-
хидрат 

Технички чист динатри-
ум-фосфат 
(NasHPO* • 12ЊО) 

Фосфор: најмалку 
Без тешки метали, арсен и флуор 

8% 

Три натриум-орто-
фосфат 

Технички чист тринатри-
ум-фосфат (NasPCM 

Фосфор: најмалку 
Без тешки метали, арсен и флуор 

17% 

Магнезиум-тетра-
хидроген-диорто-
фосфат-трихидрат 

Технички чист магнези-
умтетрахидро-фосфат 
[MgH4(P04)2 • ЗЊО] 

Фосфор: најмалку 21,5% 

Магнезиум-хидроген-
ортофосфат-трихидрат 

Технички чист магнезиум 
хм дро- фосфат 
(MgHP04 • ЗЊО) 

Фосфор: најмалку 17% 

Тримагнезиум-диорто- Технички чист трлмагне- Фосфор: најмалку 17% 
фосфатпентахидрат зиум-фосфат 

[Mg:!(P04)2 • 5Н201 

Натриум-магнезиум-
-фосфат 

Технички чист натриум-
-ма гнезиу м - фосфат 

Фосфор: најмалку 17,5% 

Н • i т р И V м - т ри п ол и -
-фосфат 

Технички чист натриум-
-тртшол и-фосфат 
(NasPaOie) 

Фосфор: најмалку 19% 

Ме. г незиум-окспд Технички чист магнези-
ум-оксид (MgO) 

Чистота: 97% 

Сулфур Технички чист сулфур 
(Ѕ) 

Чистота: 97% 

Ма гнезиум-карбонат Технички чист магнези-
ум-карбонат (MgCOs) 

Чистота: 97% 

Магнезиум-х лорид-
-хексахмдрат 

Технички чист магнези-
ум-хлорид (MgCta 6Н2О) 

Чистота: 97% 

Магнезиум-сулфат-
хептахидрат 

Технички чист магнези-
ум-сулфат 
(MgSC4 • 7ЊО) 

Чистота: 
-

97% 

ПРЕТСМЕСИ (ПРЕМИКСИ) 

Член 31 
Претсмеси (премикси), во смисла на овој пра-

вилник, се производи со висока концентрација на 
витамини, минерални материи, други хранливи и 
други дозволени додатоци и служат за изработка на 
целосни и дополнителни крмни смеси. 

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

1) минерални смеси, што, содржат мешаница на 
дозволени минерали со или без микроелементи. Ми-
нералните смеси мораат да бѓ*дат избалансирани 
според потребите на животните, при што односот на 
кѕлциумот и фосфорот не смее да биде поголем од 
2:1, за говеда и за свињи, додека за кокошки несач-
ки овој однос може да биде поголем; 

2) витамински претсмеси, што содржат само ви-
тамини; 

3) витамкнско-минерални претсмеси, што содр-
жат витамини и минерали; 

4) витамииско-антибиотеки претсмеси, што содр-
жат витамини и антибиотици; 

5) вптаминско-антибиотско-минерални претсме-
си, што содржат витамини, антибиотици и минерал-
ни материи; 

6) други претсмеси (лековити и антистрес смеси). 

Член 32 
Претсмесите можат да се произведуваат само врз 

основа на претходно донесена производителска спе-
цификација. 

Претсмесите не смеат да содржат туѓи примеси 
(песок, прав и др.). 

КР МИН СМЕСИ 

Член 33 
Како крмни смеси, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат производи добиени со мешање на 
суровини и дозволени додатоци на добиточна храна, 
во такви односи што тие крмни смеси да можат да 
послужат како целосна или дополнителна храна за 

-животни. 
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! Член 34 
Крмните смеси можат да се пуштаат во промет 

како: 
1) целосни (комплетни) крмни смеси, што служат 

за подмирување на потребите ва животните со сите 
хранливи состојки; / 

2) дополнителни крми и смеси, што со своите 
хранливи СОСТОЈКИ треба да ги надополнат основни-
те хранива со кои се мешаат. 

Член 35 
За крмиите смеси се пропишуваат следните ус-

лови на квалитетот, и тоа: 
1) бојата да и одговара на бојата на употребе-

ните хранива хранливи додатоци и адитиви; 
2} да имаат миризба и вкус својствен на миризба-

та и вкусот на" употребените хранива, хранливи и 
други дозволени додатоци, да се без горчливост, за-
паленост и без миризба на мувла; 

3) да не Содржат повеќе од 1% туѓи примеси (пе-
сок, прав и др,). 

Член 36 
Степенот на измеша ниста (хомогеноста) на хран-

ивата и на другите СОСТОЈКИ ВО крмните смеси мора 
да биде таков што во оброците предвидени за едно-

дневна исхрана на животните да бидат содржани 
сите состојки предвидени за еднодневни потреби. 

Член 37 
Крмните смеси за исхрана на свињи се произве-

дуваат и се пуштаат во промет како целосни крмни 
смеси за исхрана на свињи и како дополнителни крм-
ни смеси за исхрана на свињи. 

Целосните крмни смеси за исхрана на свињи се: 
1) замена на млеко за прасиња; 
2) крмна смеса за прихранување на прасиња; 
3) крмна смеса за исхрана на прасиња; 
4) крмиа смеса за прасиња во растеж; 
5) крмна смеса за свињи so растеж и гоење до 

60 kg; 
• 6; крмна смеса за свињи во растеж и гоење над 

60 kg; 
7) крмна смеса за спрасни матрици и приплод-

ни назимиици; 
8) крмна смеса за маторици доилки. 
Дополнителни крмни смеси за исхрана на сви-

њи се: 
1) крмна смеса за прасиња; 
2) крмна смеса за свињи за гоење и расплодни 

свињи. 

Член 38 
За целосни крмни смеси за исхрана на свињи се пропишуваат следните услови на квалите-

тот, и тоа: 

Вид и категорија на Назив на крмната смеса Услови на квалитетот 
животни 

Прасиња Замена на млеко за пра-
сиња е производ добиен 
со мешање на млеко во 
прав. на сушена сурутка, 
на други хранива и до-
датоци, а служи како це-
лосна храна за исхрана 
на прасиња 

Млеко во прав: најмалку 
Протеин* најмалку 
Маст: најмалку 
Витамин А: најмалку 10.000 IE/kg 
Витамин D: најмалку 1.500 IE kg 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Калциум: 

до 
до 
до 
до 

40% 
24% 
4% 

8% 
2% 
8% 
1,4% 

Прасиња Крмна смеса зд прихра-
нување на прасиња 

Протеин: најмалку 20% 
Маст: најмалку 4% 
Витамин А: најмалку 10.000 IE'kg 
Витамин D: најмалку 1.500 IE/kg 
Влага: до 10% 
Сурови влакна: ДО 4% 
Пепел: ДО 8% 
Калциум: до 1,2% 

Прасиња Крмна смеса за исхрана 
на прасиња 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 
Калциум: 

ДО 
до 
до 
ДО 

18% 
13% 
6%' 
8% 
1% 

Прасиња Крмна смеса за прасиња 
во растеж 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: ^ 
Ка лг шум: 

ДО 
ДО 
ДО 
ДО 

16% 
13% 
7% 
8% 
0,9% 

Свињи Крмна смеса за свињи во Протеин: најмалку 14% 
растеж и гоење до 60 kg Влага: до 13% 

Сурови влакна: до 7% 
Пепел: до 7% 
Калциум: до 0,8% 
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1 2 3 

Свињи Крмна смеса за свињи во Протеин: најмалку 12% 
растеж и гоење над 60 kg Влага: ДО 13% 

Сурови влакна: ДО 9% 
Пепел: до 7% 
Калциум* до 0 7% 

Спрасни маторици и Крмна смеса за спрасни Протеин: најмалку 12% 
приплодни назимници маторица и приплодни Влага: до 13% 

назимници Сурови влакна: до .9% 
Пепел: до 7% 
Калциум: до 0 : 8 % 

Маторици доилки Ким на смеса за материци Протеин: најмалку 15% 
доилки Блага: до 13% 

Сурови влакна: до 8% 
Пепел: до 7% 
Калциум: до 0,8% 

Член 39 
За дополнителните крмни смеси за исхрана на свињи се пропишуваат следните услови на ква-

литетот, и тоа: 

Вид категорија на жи- Назив на дополнителната Услови на квалитетот 
вотни крмна смеса 

Прасиња 

плодни свињи 

Крмна смеса за прасиња Протеин: најмалку 40% 
Блага: ДО 12% 
Сурови влакна: до 10% 
Пепел: до 23% 

Крмна смеса за свињи за Протеин: најмалку 35% 
гоење и расплодни свињи Влага: ДО 12% 

Сурови влакна: ДО 10% 
Пепел: ДО 23% 

Член 40 
Крмни смеси за исхрана на говеда се произведуваат и се пуштаат во промет како целосни крмви 

смеси за исхрана на говеда и како дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда. 

Целосните крмни смеси за исхрана на говеда се: 
1) замена на млеко за телиња; 
2) крмна смеса за исхрана на телиња; 
3) крмна смеса за телиња во растеж; 
4) крмна смеса за гоење на јуниња; 
5) крмна смеса I за крари молзници, со најмалку 12°/о протеин; 
6) крмна смеса II за крави молзници, со најмалку 18% протеин. 
Дополнителните крмни смеси за исхрана на говеда се: 
1) протеинска крмна смеса I за говеда; 
2) протеинска крмка смеса II за говеда. 

Член 41 
За целосни крмни смеси за исхрана на говеда се пропишуваат следните услови на квалите-

тот, и тоа: 

Вид и категорија на Назив на целосната кри- Услови на квалитетот 
животни на смеса 

1 2 3 

Телиња Замена на млеко за тели-
ња е производ добиен со 
мешање на млеко во прав, 
на сушена сурутка, риби-
но брашно, глукоза и дру-
ги хранливи материи, на 
потребни и дозволени до-

Млеко во прав: најмалку 
Протеин: најмалку 
Маст: најмалку 
Витамин А: 10.000 IE/kg 
Витамин D: 1.500 IE/kg 
Влага: 
Сурози влакна: 

до 
до 

40% 
22%' 
10% 

6% 
3% 
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датоци, а служи како за-
мена на млеко, за рако 
одлачување на телиња 

Пепел: до 8'»/о 

Телиња Крмна смеса за исхрана 
на телиња 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
до 
до 

18'Vo 
12% 
6Vo 
8"/о 

Телиња Крмна смеса за телиња 
во растеж 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

До 
ДО 
ДО 

157« 
13Vo 
9®/o 
8" о 

Јуниња до 250 kg Крмна смеса за гоење на 
јуниња до 250 kg 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 

ДО 
до 

145>/о 
13"/« 
\Т/о 

Јуниња над 250 kg Крмна смеса за гоење на 
јуниња над 250 kg 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
- до 

до 

12Vt 
13Vo 
15Vo 

8n/e 

Крави молзгшци Крмна смеса I за крави 
молзници 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
до 
до 

12 Vo 
13Vo 
15Vo 
8°/® 

Крави молзници Крмна смеса II за крави 
молзници 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови ̂  влакна: 
Пепел: о

о
о 

18Vo 
13Vt 
15V§ 
8Vo 

Член 42 
За дополнителни крмни смеси за исхрана на говеда се пропишуваат следните услови на квали-

тетот, и тоа: 

Вид и категорија на 
животни 

Назив на дополнителната 
крина смеса 

Услови на квалитетот 

Говеда Протеинска крина смеса I Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
до 
до 

25% 
13V. 
15V* 
16Vo 

Говеда Протеинска крина смеса II Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: 

до 
до 
до 

32 Vo 
13Va 
15Vo 
18 Vo 

Член 43 
Крипти смеси за исхрана на живина можат да се пуштаат во промет како целосни крини смеси за 

исхрана на живина или како дополнителни крими смеси за исхрана на живина. 
Целосни крмни смеси за исхрана на живина се: 
1) крина смеса за гоење пилиња, почетна; 
2) крина смеса за гоење пилиња, завршна; 
3) крина смеса за подмладок на живина за приплод, почетна; 
А) крина смеса за подмладок на живина за приплод, завршна; 
5) кршна смеса за нгсачки; 
6) крина смеса за мисирчиња, почетна; 
7) крина смеса за мисирчиња во растеж; 
8) крмна смеса за .мисирчиња, завршна. 

Дополнителни крмни смеси за исхрана на живина се: 
1) дополнителна крина смеса за одгледување и гоење пилиња и мисирчиља; 
2) дополнителна крмна смеса за несачки. 
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! Член 44 
За целосни крмни смеси за исхрана на живина се пропишуваат следните услови на квалите-

тот, и тоа: 

Вид и категорија на Назив на крвната смеса Услови на квалитетот 
живина 

Пилиња Крмка сме^а за гоење пи- ПЈ.отели: најмалку 20% 
лиња, почетна Блага: до 23 Vo 

Суроии влакна: ДО 5% 
Пепел: до 8% 

Пилиња Крмна смеса за гоење пи- П ро ге: i н: на i ма л ку 18% 
лиња завршна В^ага: до 13% 

Су роки влакна: ДО 5% 
Пепел: ДО 8% 

Подмладок за приплод Крмка смеса за подмла- И рс »те ин: на ј м а лку 18% 
док на живина за при- В тага: ДО 13% 
плод, почетна Сурови влакна: ДО 7% 

Пепел: до 8% 

Подмладок за приплод Крмка смеса за подмла- Протеин: најмалку 15% 
док на живина за при- Бтзага: До .13% 
плод, завршна Сурови влакна: ДО 8% 

Пепел: до 8% 

Несачки Крмка смеса за несачки Протеин: најмалку 15% 
Влага: До 13% 
Сурови влакна: ДО 8% 
Пепел: де 12% 
Калциум: најмалку 

де 
2,8% 

Мисирчиња Крмка смеса за мисирчи- Протеин: најмалку 28% 
ња, почетна — од тоа од анимално потекло нај-

малку 10% 
Влага* ДО 13% 
Сурови влакна: до 5% 
Пепелу ДО 10% ' 

Мисир чиња Крмка смеса за моторчи- Протеин: најмалку 20% 
ња, во растеж — од тоа од анима Лио потекло нај-

малку 10% 
Влага: ДО 13% 
Сурови влакна: ДО 6%. 
Пепел: До 10% 

Мисирчиња Крмка смеса за мисирчи- Протеин: најмалку 16% 
ња, завршна Влага: ДО 13% 

Сурови влакна: ДО 6% 
Пепел: ДО 10% 

Член 45 
За дополнителни крмни смеси за исхрана на живина се пропишуваат следните услови на ква-

литетот, и тоа: 

Вид и категорија на Назив на дополнителната Услови на квалитетот 
живина крмна смеса 

Пилиња и мисирчиња Дополнителна крмна сме- Протеин: најмалку 40"/« 
са за одгледување и гое- — од тоа од анималне потекло нај-

30% ње пилиња и мисирчиња мл лку 30% 
Влага: ДО 13% 
Сурови влакна: ДО 8% 
Пепел: ДО 20% 

Несачки Крмка смеса за несачки Протеин: најмалку 30% 
Влага: ДО 13% 
Сурови влакна: ДО 10% 
Пепел: до 30% 
Калциум: најмалку 10% 
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Член 46 
Кршни смеси за исхрана на овци се пуштаат во промет како целосни крмни смеси за исхрана на 

овци и како дополнителни крмни смеси за исхрана на овци. 
Целосни крмни смеси за ncxpatia на овци се: 
1) замена на млеко за јагниња; 
2) крина смеса за рано одлачени јагниња, почетна; 
3) крмка смеса за јагниња, завршна; 
4) крмка смеса за шилежиња; 
5) крмка смеса I са сјаши овци и овци молзници; 
6) крмка смеса II за сј агни овци и овци молзници. 

Дополнителни крмни смеси за исхрана на овци се: 
1) крмка смеса I за сјагни овци и овци молзници; 
2) крмка смеса II за сјагни овци и овци молзгтици; 
3) крмна смеса III за сј агни овци и овци молзници. 

Член 47 
За целосни крмни смеси за исхрана на овци се пропишуваат 

тот, и тоа: 
следните услови на квалитет 

Вид и категорија на 
животни 

Назив на крмната смеса Услови на квалитетот 

Јагниња Замена на млеко за јаг- Млеко во прав: најмалку 40°/о 
ниња е производ добиен Протеин: најмалку 22V® 
со мешање на млеко во Маст: најмалку 20Vo 
прав, на сушена сурутка, Витамин А: најмалку 10.000 IE/kg 
други хранливи материи, Витамин D: најмалку 1.500 IE/kg 

8Vo на потребни и дозволени Влага: ДО 8Vo 
додатоци, и служи како Сурови влакна: ДО 2Vo 
целосна 1 храна за јагниња Пепел: ДО 8Vo 

Јагниња Крмна смеса за рано од- Протеин: најмалку 16Vo 
лачени јагниња, почетна Влага: до 13Vo 

Сурови влакна: ДО 6Vo 
Пепел: до 8Vo 

Јагниња Крмна смеса за јагниња, Протеин: најмалку 14 V® 
завршна Влага: ДО 13Vo 

Сурови влакна: до 8 % 
Пепел: ДО 8°/O 

Шилежиња Крмна смеса за шилежи- Протеин: најмалку 13Vo 
ња Влага: ДО 13Vo 

Сурови влакна: ДО 12Vo 
Пепел: ДО 8Vo 

Овци сј агни и овци Крмна смеса I за еј агни Протеин: најмалку 12V0 
молзници овци и овци молзници Влага: до 13Vo 

Сурови влакна: до 15Vo 
Пепел: ДО 12V® -

Овци еј агни и овци Крмна смеса II за еј агни Протеин: најмалку 15V® 
молзници овци и овци молзници , _ Влага: ДО 13V® 

Сурови влакна: ДО 15 V® 
Пепел: ДО 8Vo 

Член 48 
За дополнителни крмни смеси за исхрана на овци се пропишуваат следните услови на квали-

тетот, и тоа: 

Вид и категорија на 
животни 

Назив на дополнителната 
крмна смеса 

Услови на квалитетот 

1 2 3 

Овци еј агни и овци 
молзници 

Крмна 
овци и 

смеса I за еј агни 
овци молзници 

Протеин: најмалку 
Влага: 
Сурови влакна: 
Пепел: »з

з 
Ја 

о
о

о 

18V® 
13V® 
15V® 
12V® 4 
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Омш статии и овци Крмна смеса II за сј агни Протеин: најмалку 25% 
МОЈ! з ници овци И овци молзници Влага: ДО 13% 

Сурови влакна: ДО 15% 
Пепел. до 16% 

Овци сма!ки И 0£ЧДИ Крмна смеса Ш за сјагни Протеин: најмалку 32%' 
молзнпци овци и овци мопз ници Влага: ДО 13% 

Сурови влакна: до 15% 
Пепел: ДО 20% 

Ш. ДОДАТОЦИ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 49 
Под додатоци на добиточна храна, во смисла на 

ОВОЈ правилник, се подразбираат Артериите што и 
се додаваат на добиточната храна заради подобру-
вање на нејзината хранлива вредност, за подобро 
искористување на храната, за зголемување^ на заш-
титното де]ствс против болести, како и за продол-
жување иа трајноста на добиточната храна, за поу-
простена технолошка постапка во приготвување на 
смеси и за боење на животинско месо и на јајца од 
живина. 

На добиточна храна можат да и се додаваат: 
1) витамини; 
2) микроелементи; 
3) ^протеински азотни соединенија; 
4) амшзокиселини, и -
5} други додатоци. 
Додатоците од став 1 на овој член и се додаваат 

на добиточната храна во количествата пропишани со 
ОВОЈ правилник. 

Додатоците на добиточната храна мораат да им 
одговараат но прописите за хигиенската исправност 
на производите. 

Член 50 
Во производството на добиточна храна можат 

да се употребуваат витамини, провитамин*! и мате-
рии- со слично дејствување. 

Не е дозволена истовремена употреба на вита-
мин D2 и DJ . 

Член 51 
Декл арапи јата за добиточна храна на која и се 

додадени витамини, мора да содржи податоци за 
видот, количеството и рокот на траењето на додаде-
ните витамини. 

Член 52 
Во микроелементи, во смисла на овој правилник, 

спаѓаат соединенијата на бакар, цинк, кобалт, ман-
ган, јод и железо. 

Член 53 
Декларацијата за крмните смеси на кои им се 

додадени ми кроел ементи, мора да содржи податоци 
за видот и количеството на додадените микроеле-
менти. 

Член 54 
Соединенијата на бакар што можат да им се до-

даваат на крмните смеси се: 

1) бакар-сулфат-моно-
хидрат (СиЅ04 • ЊО) 

2) бакар-сулфат-пен-
тахидрат (СиЅО< • 5ЊО) 

3) бакар-сулфат базичен [СиЅО< • Си(ОН)гЊО] 

4) бакар-ацетат-моно-
хидрат [CU(CHJIC00)*H*0] 

5) бакар-карбонат (ба-
[ t u C 0 3 - C u ( 0 H № 0 ] зичен) [ t u C 0 3 - C u ( 0 H № 0 ] 

6) бакар-хлорид- моно-
хидрат (CuCh • ШО) 

7) бакар-оксид (СиО) 
8) бакар-јодид (Си Ја) 

Член 55 
Соединенијата на цинк што можат да им се до-

даваат на крмните смеси се: 

1) цинк-су л фат-хепта-
хидрат (ZnSCW • 7НгО) 

2) цинк-сулфат базичен {ZnS04 • Zn<0H)nH20f 
3) цинк- еу л фат-моно-

хидрат (ZnS04 • ЊО) 
4) цинк-оксид (ZnO) 
5) цинк-хлорид-моно-

хидрат (ZnCla • ШО) 
6) цинк-карбонат (ZnCOs) 
7) цинк-ацетат-дихидрат [Zn(CH3 • COO)2 • 2ЊО)] 
8) цинк-лактат [гп(СзН0з)2-зњ0Ј 

Член 56 
Соединенијата на кобалт што можат да им се 

додаваат на крмните смеси се: 

1) кобалт-хлорид-хекса-
хидрат (CoCb • 6Н2О) 

2) кобалт-сулфат-хепта-
хидрат (C0SO4 • 7НгО) 

3) кобалт-сулфат-моно-
хидрат <CoSO* • НгО) 

4) кобалт-карбонат ба-
зичен [2СоСОз: ЗСо(ОН)2 • ШО] 

5) кобалт- нитрат-хекса-
хидрат {Со(ЈЅК)з)г-Ш20] 

6) коба лт- ацетат-тетра-
хидрат ,[Со(СИзСОО)2 -4ШО] 

Член 57 
Соединенијата на мантан што можат да им се до-

даваат на крмните смеси се: 

1) манган-оксид (МпО) 
2) манган-тј диоксид (МпгО-ч) 
3) манган-хлорид- тетра-

хидрат (МпС1г • 4ЊО) 
4) манган-карбонат (МпСОз) 
5) манган-сулфат-тетра-

хидрат (MnS04 • 4ШО) 
6) манган-сулфат-моно-

хидрат (MnSOi - Н2О) 
Ђ ма нган-хи дроген-орто-

(М11НРО4 * ЗНгО) фосфат-трихидрат (М11НРО4 * ЗНгО) 
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Член 58 
Соединенијата на јод што можат да им се до-

даваат иа крмните смеси се: 

1) бакар-јодид 
2) калиум-јодид 
3) натриум-јод ид 
4) калциум-јодат-хекса-

хидрат 
5) калциум-јодат анхи-

дриран 

(СиЈ>) 
(КЈ) 

(NaJ) 

[Са(ЈО*)г • 6ЊО] 

[Са(ЈОз)*] 
Член 59 

Соединенијата на железо-што можат да им се 
додаваат на крмните смеси се: 

1) железо -сулфат-хепта-
хидрат 

2) железо-цитрат-хекса-
хидрат 

3) железо-фумарат 
4) желсзо-дпхлорид-те-

трахидрат 
5) железо-хлорид-хекса-

хидрат 
6) железо'-трнокопд 
7) железо-карбонат 
8) железо-ацетат-тетра-

хидрат 

(FeSO* • 7ЊО) 

[Fes (CoHr,07)2 • 6ЊО] 
(FeC4l-l204) 

(FeCta • 4ШО) 

(FeCb • 6H2O) K < 

(FeaOs) . ? 
(FeCOs) 

[Ре(СгШ02)г • 4ЊО] 

Член 60 
Во производството на крмни смеси можат да се 

употребуваат непротеински азотни соединенија, било 
како самостоен додаток било врзани на носач. 

Член 61 
Како хранлив додаток па крмни смеси може да 

се употребува уреа (карбамид) [СО (NH.OJ], 
Уреата (карбамид) за исхрана на добиток мора 

да броде во бела боја, без миризба, да содржи до 
0,5% влага и да биде така иситнета што низ сито со 
квадратни отвори 1. mm големина да минуваат нај-
малку 90% гранули, а низ сито со квадратни отпори 
0,5 mm да минуваат најмалку 92% грану гит (прав). 
Содржината на азот во уреата (ка рб а мп дот) треба 
да изнесува 42% до 46%, Схметано на сува материја, 
односно протеинскиот еквивалент треба да биде од 
263 до 287 (N X 6,25). 

Член 62 
Во кривите смеси можат да се употребуваат и 

следните амонијачни соли, и тоа: 
1) амониум-сулфат [NH4)2SC>4] којшто е бел прав, 

со солен вкус, и содржи 21% азот. Иситнетоста на 
аминум-сулфатот мора да биде таква што низ сито 
со квадратни отвори 1 mm големина да минуваат 
најмалку 98% гранули, а низ сито со квадратни от-
вори 0,5 mm големина да минуваат најмалку 92% 
гранули (прав); 

2) амониум-бикарбонат (NH4HCO3) којшто е бел 
прав, со солен вкус, и содржи 17,5% азот, Иеитнсто-
ста на амониум-бикарбонатот мора да биде таква 
што низ сито со квадратни отвори 1 mm големина 
да минуваат најмалку 98% гранули, а. низ сито со 
квадратни отвори 0.5 mm големина да минуваат нај-
малку 92% гранули (прав); 

3) амониум-ацетат (СЊСОСЖЊ) којшто е бел 
прав и содржи 18% азот. Иситнетоста на амониум-
-ацетатот мора да биде таква што низ сито со квад-

ратни отвори 1 mm големина да минуваат 98% гра-
нули, а низ сито со квадратни отвори 0,5 mm голе** 
мина да минуваат најмалку 92% гранули (прав); 

4) биурет (C2H5O2N3) којшто е бел прав; ' 
5) уреа-фосфат, којшто содржи најмалку 17% 

азот и 19% фосфор. 
I 

Член 63 
Во производството на крмни смеси се употребу-

ваат аминокиселини во чиста состојба или разредени. 

Член 64 
Под други додатоци што ft се додаваат на до-

биточната храна, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат: антибиотици, стимулатори за растеж, 
антиоксиданти, емулгатори, бои, кокцидиостатици, 
мпкостатици и антихелминтици, лековити средства, 
како и други нештетни состојки (миризба и ензими). 

Член 65 
Во производството на крмни смеси е дозволена 

употреба на антибиотици во сурова форма или во 
форма на пречистени препарати. 

Суровите антибиотици од став 1 на овој член 
претставуваат маса на микрофлора употребена за 
производство на антибиотици: на остаток на подлога 
и производи настанати во процесот на активноста на 
употребената микрофлоре. 

Член бб 
А нтибг петиците што се употребуваат во произ-

водство на премикси мораат да имаат декларација со 
назначување на видот и концентрацијата на анти-
биотикот. 

Член 67 
Декларацијата за премикси и крмни смеси на 

кои им се додадени антибиотици и други стимула-
тори за растеж мора да содржи податоци за видот, 
количеството и векот на траењето на антибиотик©?' 
и сткмулаторот за растеж. 

Во крмшгге смеси 
следните антибиотици: 

1) хлортетрациклин-хи-
дрохлорид 

2) окситетрациклин-хи-
дрохлорид 

3) олеандомиц! гц. 
4) бензантин-пеницилин G 
5) бацитрацин-цинк 

6) бацитрац1Ш-мангаи 
7) виргинијамицин 
8) тилозин 
9) флавофосфолипол 

(флавомицин) 
10) неомицин 

Член 68 
можат да се употребуваат 

(Ca*HsO«NsCl • НО) 

(С22Н24СШ2 • НС1) 
(C*r,HeiOi2N) 
(С^ЊвЊОѕЅѕ) • 4Њ0 
(CeeHioaOtfiNnSZn) 
(CfioHmsOtsNnSMn) 
(CssHwNsO?) 
(C43H49N7O10) 

(CroHi24NfiOioP) 
[C2»H58Ol0Ne(SC>4)4] 

Член 69 
Во крмните смеси можат заедно да се употребат 

најмногу два аитнбиотика, што не смеат да припаѓаат 
на иста хемиска група. 

Член 70 
Вкупното количество на антибиотици додадена 

на крвните смеси не смее да ја премине дозволена-
та доза пропишана во член 71 од овој правилник. 
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Член 71 
Антибиотици^ од член 68 од овој правилник им се додаваат на крмните смеси наменети за ис-

храна па животни од определен вид, возраст или маса на животни, во долунаведен!^ количества, и тоа: 
1) Окситретрациклин, хлортетрациклин и пеницилин-бензантин: 

Количество на антибиотици Вид на животни Возраст или тежина на 
животно 

до 80 mg/kg храна 

до 50 mg'kg храна 

до 20 mg/Kg храна 

телиња, јагниња, прасиња 

живина 
телиња, јагниња 
свињи 

живина 
телиња, јагниња 
свињи 

до 8 недели 

до 6 недели 
до 16 недели 
до 12 недели 

до 10 недели 
до 6 месеци 
ДО 60 kg 

2) Олеандомицин 

Количество на антибиотици Вид на животни Возраст, или тежина на 
животно 

до 25 mg/kg храна живина (освен паЈки и гуски) 
свињи 
крзнаши 

до 6 недели 
до 4 недели 
без ограничување 
на употребата 

на времето 

до 10 mg/kg храна живина (освен пајки и гуски) 
свињи 
крзнаши 

до 10 недели 
ДО 60 kg 
без ограничување 
на употребата 

на времето 

3) Виргинијамицин, бацитрацин, флавосфолипол (флавомицин), тилозин 

Количество на антибиотици Вид на животни Возраст или тежина на животно 

до 25 mg/kg храна телиња замена на млеко за телиња 

до 20 mg/kg храна говеда без ограничување 
то на употребата 

на време-

до 5 mg'kg храна маторици за приплод без ограничување 
то на употребата 

на време-

до 20 mg/kg храна свињи во растеж и гоење до 60 kg 

до 10 mg/kg храна свињи во растеж и гоење . до крај на гоењето 

до 8 mg/kg грана несачки без ограничување 
то на употребата 

на време-

до 20 mg/kg храна живина (освен пајки и гуски) до 10 недели 
до 20 mg/kg храна крзнаши без ограничување на времето на 

употребата 

Член 72 
Во производството на крмни смеси е дозволена 

употребата и на други стимулативни додатоци од 
неантибиотско потекло што мораат да им одговараат 
на посебните прописи за хигиенската исправност на 
производите. 

Член 73 
Заради спречување оксидација на масти и дру-

ги лабилни состојки на крмни смеси, на крмните 
смеси можат да им се додаваат антиоксидантите од 
член 74 на овој правилник, во нештетни количе-
ства. 

Декларацијата за крмните смеси на кои им се 
додадени аитиоксиданти мора да содржи и подато-

ци за видот и количеството на употребениот анти-
оксидант. 

Член 74 
Антиоксидантите што можат да им се додаваат 

на крмните смеси се: « 
1) бутил-хидрокситолуол (ВИТ) 150 ppm; 
2) бутил-хидроксианизол (ВИА) 150 ppm; 
3) токоферол без ограничување; 
4) етоксиквин 150 ppm; и 
5) препарати од наведените антиоксиданти. 

Член 75 
Во технолошката постапка на производството на 

крмни смеси можат да се употребуваат материи 
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што овозможуваат хомогено мешање (емулгирање) 
на масти во вода, и тоа: 

1) полиетилен-гликол-естер; 
2) полиетилен-сорбитан моноолеат (Tween 80); 
3) алкил-полигликол-етер ка карбоната кисе-

лина; 
4) соја ледитин; 
5) сите емулгатори дозволени во производството 

на животни намирници. 

Член 76 
На крмните смеси за живина, заради поинтен-

зивно бојосување па месото и Јазцата, можат да 
им се додаваат бои врз база на каротиноиди. 

Член 77 
На крмните смеси можат да им се додаваат аро-

матични средства и средства за предизвикување 
апетит, како што се природни производи со интен-
зивна миризба и синтетски препарати со̂  слично 
дејствување. 

На крмните смеси можат да им се додаваат и 
средства за подобрување вкусот на храната, што се 
дозволени за употреба во животните намирници. 

Член 78 
Заради спречување на кокцидиоза, на крмните 

смеси можат да им се додаваат кокцидиостатици. 

~ Член 79 
Декларацијата за смесата на која и се додадени 

кокцидиостатици мора да содржи податоци за видот 
и количеството на додадените кокцндностатицн, ка-
ко и податоци за начинот на употребата и за рокот 
на престанувањето на давањето на смесата. 

Член 80 
Во производството на крмни смеси можат да се 

употребуваат уште и следните додатоци: 
1) стабилизатор^ како срецстра што служат за 

Механичко одвојување на ч е с т и т к е на добиточната 
Храна, и тоа: пектипи. алгинска киселина и нејзини 
соединенија; 

2) врзувачч, како средства што служат за по-
добро врзување на честпците на добиточната храна 
при производството на пе лети; 

3) калциум-силикат што служи за спречување 
на создаваЕ*»е на грутки во храната, заради полесно 
минување на храната низ ќелиите во силоси; 

4) средства за спречување и отстранување на 
болести и штетници, и тоа: 

— оцетна киселина (СНчСООН) и соли на оцет-
на киселина; 

— проппонека киселина (СЊСЊСООН) и соли 
на пропионска киселина; -

— 8-хидроксикинолин и негови деривати. 

Член 81 
Во претсмесите и дополнителните крмни смеси 

количеството на дозволените додатоци може да би-
де поголемо кога претсмесите и дополнителните 
смеси му се испорачуваат на производителот на 
крмнн смеси на понатамошна преработка. 

Член 82 
Заради разликување на добиточната храна од 

животните намирници од исто потекло, добиточната 
храна се денатурира. 

Денатурирањего на добиточна храна мора да се 
изврши така што да не влијае врз хранливата вред-
ност на добиточната крана, туку само органолепти-
чки да ја означи. * 

Член 83 
За денатурирање на добиточна храна е дозво-

лена употребата: 
1) на opi ниски хранива што се дозволени со 

овој правилник во количество до 2%; 
2) на минерални хранива што се дозволени со 

овој правилник, во количество до 0,5%; 
3> на дрвен јаглен, во количество до 0.5%. 
Декларацијата за денатурираната добиточна 

хп«иа- мора да содржи и податоци за видот и коли-
чеството на употребеното средство за денатурирање. 

IV. ЗАБРАНЕТИ МАТЕРИИ ВО ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА^ 

Член 84 
Иа добиточната хфана не е дозволено да и се 

додаваат хормони, седативи, тиреостатици и слични 
материи. 

Член 85 
Содржината на штетните материи во добиточната храна не смее да ги премине следните коли«' 

чества. и тоа: 

1) Неоргански материи 

Материја Вид добиточна храна Најголема дозволена содржина 
нд штетна материја (во mg/1 kg 
сува материја добиточна храна 

сушена на воздух) 

1 2 3 
Антимон Хранива, смеси 0,2 
Арсен Хранива, смеси 2,0 
Флуор Хранива од анима лао 

потекло 500,0 
Други хранива 50,0 
Минерални смеси: 
— за говеда, овци и кози 1000.0 
— за свињи 3000.0 
— за живина 6000.0 
Смеси за говеда, овци и кози 100 0 
Смеси за телиња, јагниња и ја-
риња 50.0 
Смеси за возрасна живина 350.0 
Смеси за пилиња 250.0 
Други смеси 150,0 
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1 2 3 

Молибден Хранива 
Смеси 

4,0 
2,0 

Нитрити 
• 

Рибино брашно (пресметано ка-
ко натриум-нитрит) 200.0 

Олово Хранива, смеси 
Фосфати 

10,0 
30,0 

Расположива сулфурна киселина Фосфати 800,0 

Селен Рибино брашно 
Други хранива 
Смеси 

3,0 
1,0 
1,0 

Жива Хранива, смеси 0,01 

Кадмпум Хранива и смеси 0,01 

2) Производи на микро и макрофлора 

Материја Вид добиточна храна Најголема дозволена содржина 
на штетна материја (во mg/1 kg 
сува материја добиточна храна 

сушена на воздух) 

Афлатоксин I Хранива 
Смеси за овци, кози и возрасни 
говеда 
Смеси за млечни крави и ју-
ниша 
Смеси за свињи и кокошки не-
сачки 
Смеси за гоење на живина ос-
вен пајки 
Други смеси 

0,050 

0,050 

0,050 

0,030 

' 0,025 
0,0 

Цијановодородна киселина Ленени погачи 
Тапиока 
Други хранива 
Смеси 

200,0 
100,0 

50.0 
50,0 

Госипол (слободен) Сачма и погачи од памук 
Смеси за говеда, овци и кози 
Смеси за телиња 
Смеси за живина (освен за ко-
кошки несачки) 
Смеси за свињи 
Други смеси 

1200,0 
240,0 
100,0 

100.0 
60,0 
0 

Теобромин Погачи од какаовец 
Смеси -

3000,0 
300,0 

Член 86 
Дозволените вредности на показателите на штетно расипување во 

преминуваат: 
добиточната храна не смеат да 

Показатели Хранива, крмни смеси 
Најголема дозволена содржина 
на 1 kg сува материја сушена 

на воздух 
1 2 3 

Киселички степен Маст 
Крмни смеси 

до 6,0 
до 3,0 
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1 2 3 

Амонијак Хранива, белточински (според 
методот на Conway) 

2500,0 mg/k'g 

Патогени микроорганизми 
Ј 

Хранива, крмни смеси 0,0 

Салмонели Хранива, крмии смеси 0,0 

Токсини на токсигени бактерии Хранива, крмни смеси 0,0 

ј Член 87 
Ќе се смета дека добиточната храна е неисправна и непогодна за складирање ако индикаторите 

ги преминуваат следните граници: 

Назив на храната Најмногу дозволена содржина на 1 g сува материја 
сушена на воздух 

Хранива 1. Сапрофитеки бактерии: 
100 ООО ООО 

Смеси за прасиња, телиња и пилиња 10 000.000 

Смеси за возрасни животни 100.000 ООО 

Хранива 2. Сапрофитски га бинки и мукли 
100.000 

Смеси за пра сиња, телиња и пилиња 50.000 

Смеси за возрасни животни 100.000 

V. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ 
НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 88 
_ Хранивата можат да се транспортираат и да се 

чуваат во растурена состојба или спакувани во со-
одветна амбалажа. Како соодветна амбалажа се 
сметаат јутени, конолни, памучни, хартиени и поли-
етиленски вреќи, како и дрвени, картонски, плас-
тични и метални бочви. 

За пакување на добиточна храна не смее да се 
користи амбалажа што била употребена за пакува-
ње на материи со штетно и токсично дејство. 

Член 89 
Амбалажата во која се пакуваат хранива се 

затвора на начин што обезбедува оригиналност на 
пакувањето. 

Член 90 
Хранетата што не можат да се транспортираат 

во растурена состојба се: 
1) споредни производи на индустријата на ал-

кохоли и вриења, крмен квасец, пивски квасец, јач-
мен!! сладни 'ртулци; 

2) хранива од животинско потекло, сушен ри-
биќ сок, китово брашно, сушен китов сок, рибино 
масло, опрано млеко во прав, сурутка и делактози-
рана сурутка во прав. казеин, лактоалбумин; 

3) минерални хранива: добиточна сол, соли на 
калциум, фпсфг-ти. 

Хранивата од став 1 на овој член и сите дода-
тоци на добиточна храна мораат да бидат спакувани. 

Член 91 
Транспортирањето на хранива се врши во за-

творени возила на железничкиот, друмскиот, помор-
скиот, речниот и ВОЗДУШНИОТ сообраќај, а на по-
кратки растојанија дозволена е употребата на отво-
рени возила. 

Транспортните средства во кои се транспорти-* 
раат хранива мораат да бидат исчистени и приго-
твени така што да се оневозможи загадување на 
храната. 

Член 92 
Хранивата се чуваат, ЕО амбалажа или без неа, во 

простории што мораат да вида чисти, суви, п р е о -
дени за проветрува ње, заради спречување на загр-
евање, палење и расипување на хранивата. Во тие 
простории не смее да има штетници, средства за 
заштита на растенија и други материи што можат 
да ја затрујат или загадат добиточната храна. 

Член 93 
Крмните смеси можат да се транспортираат и 

да се чуваат во растурена состојба или спакувани 
во соодветна амбалажа. Како соодветна амбалажа 
се сметаат јутени, конопни, памучни, хартиени, пла-
стични и слични вреќи, што мораат да бидат нови 
и суви. Во амбалажа од пластични маси можат да 
се пакуваат само минерални смеси и смеси на кои 
содржината на влага им е б̂ /о и пониска. 

v Член 94 
Крмните смеси се транспортираат во затворени 

возила на железничкиот, друмскиот, поморскиот, 
речниот и воздушниот сообраќај. На пократки ре-
лации е дозволена употреба на отворени возила за 
превоз на пакувани крмни смеси. 

Член 95 
Вреќите во кои се пакуваат крмни смеси мораат 

да бидат врзани или прошиени со конец или за-
творени така што без оштетување да не можат да 
се отворат (вентил-вреќи). Вреќите мораат да бидат 
снабдени со етикета од тврд картон на која е втис-
ната декларацијата од член 101 на овој правилник. 
Наместо на етикетата декларацијата може да биде 
втисната на вреќата. Етикетата мора да биде наде-
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пена на вреќата или прошиена со ист конец со кој 
е зашиена вреќата. Ако вреќата е само врзана со 
канап, каналот мора да биде провлечен низ отворот 
на етикетата и на краиштата да биде обезбеден со 
пломба со ознака на производителот или на оној 
што га пакувал производот. Наместо пломба може 
да се употреби етикета со ознака на производите-
лот или испорачувачот. 

Член 96 
Ако крмните смеси CG превезуваат од произво-

дителот до потрошувачот или испорачувачот во ра-
стурена состојба, возилото и преградените во вози-
лото мораат да бидат така затворени, што смесата 
да е наполно обезбедена. Декларацијата хмора да 
биде приложена кон придружните документи. 

Член 97 
Крмните смсси при продажбата на мало се пу-

штаат во промет само во оригинално пакување. 

Член 98 
Кримните смеси се чуваат, во амбалажа или без 

неа, во простории што мораат да бидат чисти, суви и 
пригодени за проветрување, заради спречување на 
загревање, палење и расипување на крмните сме-
си. Во тие простории не смее да има штетници. 

VI. ДЕКЛАРАЦИЈА 

Член 99 
Декларацијата за хранива и за додатоци со-

држи податоци за: 
1) називот на производот и за неговото тргов-

ско име. ако производот го има; 
2) фирмата, односно називот и седиштето на 

производителот, односно на увозникот; 
3) нето-масата или зафатнината на производот; 
4) месецот на производството, за хранива од ин-

дустриско потекло; 
5) ознаката на квалитетот, за хранива за кои 

се предвидени повеќе квалитети; 
6) рокот на траењето и за начинот на чувањето 

на производот. 
Освен податоците наведени во став 1 од овој 

член, декларацијата мора да содржи и други пода-
тоци, ако за одделни видови хранива е изречно 
предвидено тоа. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ја-
сна и читлива. 

Член 100 
Декларацијата за исушен крмен квасец мора да 

содржи и податоци за сурови ната од која е произ-
веден каменот. 

Член 101 
Декларацијата за крмни смеси содржи подато-

ци за: 
1) називот на производот и за неговото тргов-

ско име, ако производот го има; 
2) фирмата, односно називот и седиштето на 

производителот односно на увозникот; 
3) нето-масата или зафатнината на производот; 
4) датумот ва производството; 
5) суровинсхиот состав на крмчата смеса, со на-

бројување на употребените групи хранива и на до-
зволените додатоци на добиточната храна, со тоа 
што содржината на витамини, минерали, антибио-
тици и други дозволени додатоци да мора да се на-
веде посебно за секој витамин, минерал, антибио-
тик или друг дозволен додаток во мерните единици 
со кои ка ј тие додатоци се определуваат дозволе-
ните дози; 

6) називот на непротеинското азотне соединение, 
За учеството на масата на непротеинското азотно 

соединение и за еквивалентот на протеинот добиен 
од азотот од азогните извори, ако во крмната смеса 
се наоѓаат непротеински извори на азот; 

7) хемискиот состав на крмиата смеса, и тоа: 
содржина на протеини, масти, вода, сурови влакна 
и пепел, а содржина на мастен само ка ј смеси за кои 
е пропишан процентот на масти; 

8) намената на крмната смеса; 
9) употребата на смесата и дали крмната смеса 

е целосна, дополнителна или е претсмеса; 
10) составот на употребениот носач (за претсмеси); 
11) рокот на траењето и за начинот ка чувањето 

на производот. 

Член 102 
Дозволените отстапувања помеѓу декларирани-

от и со анализа утврдениот квалитет за сите фрак-
ции на иситнетост што се определуваат при фрак-
циската анализа на зрнести хранива, се дадени во 
следната табела: 

Содржина на фракцијата на 
иситнетоста, во % 

Дозволено 
отстапување 

0 , 1 0 
0,50 
1,00 
2,00 
4,00 
6,00 

10,00 
14,00 
22,00 
35,00 

до 0,49 
до 0,99 
до 1,99 
до 3,99 
до 5,99 
до 9,99 
до 13,99 
до 21,99 
до 34,99 
до 49;99 

99,50 до 
99,10 до 
98,00 до 
96,00 до 
94,00 до 
90,00 до 
86 00 до 
78,00 до 
65,00 до 
50,00 до 

99.90 
99,49 
9909 
97.99 
95,99 
94.99 
89,99 
85.99 
77,99 
64,99 

0 6 единици 
0;8 единици 
1.1 единици 
1,4 единици 
1,8 единици 
2.3 единици 
2.8 единици 
3.4 единици 
3.9 единици 
4.2 единици 

VII. ПРОИЗВОДИТЕЛ СКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Член 103 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани условите на квалитетот, организацијата 
на здружен труд е должна да донесе производител-
ска спецификација. 

Организацијата на здружен труд донесува про-
изводителска спецификација пред почетокот на 
производството на производот на кој се однесува 
спецификацијата. 

Организациите на здружен труд водат евиден-
ција за донесените производител ски спецификации, 
во која се внесуваат податоци за: 

1) евиденцискиот број на спецификацијата: 
2) фирмата, односно називот и седиштето на 

производителот; 
3) датумот на донесувањето на спецификација-

та; 
4) датумот на извршеното испитување на произ-

водот; 
5) датумот на почетокот на производството на 

производот според спецификацијата. 

Член 104 
Во крмните смеси произведени според произво-

дител ската спецификација содржината на влага мо-
ра да и одговара на содржината на влага пропиша-
на со ОВОЈ правилник за смеси за иста или слична 
намена, и не смее да премине: 

1) во минерални'смеси — 5%; 
2) во замена за млеко — 8°-'о; 
3) во други смеси ' — 13°/о; 
4) во меласирани смеси — 150/о. 
Крмните смеси произведени според производи-

т е л о т спецификација мораат да имаат -на амбала-
жата, етикетата и придружните документи ознака: 
„Изработено според производителот спецификаци-
ја". 
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Декларацијата за крмните смеси произведени 
според производител ската спецификација, мора да 
ги содржи сите податоци пропишани со одредбите 
од овој правилник за декларацијата. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Чле& 105 
/ 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Решението за Пропи-
сите за квалитетот на храната за добиток („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3'70). 

Член 106 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. Л6/2-1646/1 
3 април 1978 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

ста н дардиза пиј а, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

480. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 6 од За-
конот за Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75) и член 23 
став 1 од Статутот на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи („Службен лист на СФРЈ" бр. 25;76), 
а во согласност со Сојузниот извршен совет, Собра-
нието на Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТ НА ДЕЛ ОД СТАНАРИНАТА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и 
постапката под кои носителите на станарско право 
и заштитените потстанари (во натамошниот текст: 
носителот па станарско право), на становите со 
кои управува Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани (во натамошниот текст: Заедницата на дому-
вањето), остваруваат право на надомест на дел од 
станарината. 

2. Право на надомест на дел од станарината 
има носителот на станарско право чие домаќинство 
ќе оствари месечен приход по член, и тоа: 

1) до 2.033 динари — за домаќинство од еден 
член; 

2) до 1,730 динари — за домаќинство од два 
члена; 

до 1.590 динари — за домаќинство од три 
члена; 

4) до 1.399 динари — за домаќинство од четири 
и пет членови; 

5) до 1.320 динари — за домаќинство од шест 
членови; 

6) до 1.250 динари — за домаќинство од седум. 
и повеќе членови. 

3. Како приход на домаќинство, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, смета просечниот месе-
чен приход на домаќинството на носителот на ста-

нарско^ право, поделен со бројот на членовите на 
неговото домаќинство, остварен во претходната го-
дина. 

Во приходот на домаќинстото од став 1 на оваа 
точка, не влегуваат: инвалиднината, надоместот за 
телесно оштетување, додатокот на деца, додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице и другите 
примања за кои со посебни прописи е предвидено 
да не се земаат предвид при утврдувањето на 
имотната состојба на домаќинството (социјална по-
мош, материјално обезбедување на членовите на 
семејството на хранител што се наоѓа на задолжи-
телна воена служба, постојан инвалидски додаток, 
ортопедски додаток и др.). 

4. Носителот на станарското право од точка 2 
на оваа одлука' има право на надомест на дел од 
станарината пресметана за површината на станот, 
односно на дел од станот до: 

1) 34 т 2 — за домаќинство од еден член, 
2) 50 т 2 — за домаќинство од два члена, 
3) 60 т 2 — за домаќинство од три члена, 
4) 70 т 2 — за домаќинството од четири члена и • 

по 10 т 2 на секој натамошен член на домаќин-
ството. 

Станарината за стан односно дел од стан над 
површината од став 1 на оваа точка, носителот на 
стацарското право ја плаќа во полн износ. 

5. Како член на домаќинството во смисла на 
точ. 2 и 4 од оваа одлука, се сметаат: брачниот 
другар, дете, усвоеник, родители на носителот на 
станарског право и на неговиот брачен другар 
што заедно со нив го користат станот, односно дел 
од станот, како и лице што со носителот на станар-
ското право живее во заедничко домаќинство. 

Барање за надомест на дел од станарината, 
заедно со документацијата предвидена со оваа од-
луката носителот на станарското право поднесува 
до Заедницата на домувањето. 

За барањето од став 1 на оваа точка одлучува 
Комисијата за план и финансии на Собранието на 
Заедницата на домувањето. 

Против одлуката во прв степен носителот на 
станарското право, може да изјави жалба до Из-
вршниот одбор на Собранието на Заедницата на 
домувањето, во рок од 51 ден од денот на доста-
вувањето на преписот на одлуката. 

Одлуката по жалбата од став 3 на оваа точка 
е конечна. 

7. Кон барањето од точка 6 став 1 на оваа од-
лука носителот на станатзското право е должен да 
поднесе: договор за користење на станот, последна 
признаница за платената станарина, доказ за свои-
те приходи и за приходите на членовите на своето 
домаќинство остварени во претходната година со-
гласно со точ. 2 и 3 од оваа одлука и извештај од 
исплатителот на личниот доход, односно пензијата 
за придо?:есот што го уплатува за надоместот на дел 
од станарината на одделни категории корисници 
на станови со кои управува Заедницата на дому-
вањето. 

8. Право на надомест на дел од станарината се 
стекнува од првиов ден на наредниот месец од 
поднесувањето на барањето од точка 6 став 1 на 
оваа одлука. 

Носителот на станарско право што ќе го оства-
ри правото на надомест на дел од станарината (во 
натамошниот текст: корисникот на надоместот), е 
должен секоја година, до 31 мај да поднесе доказ 
за остварените приходи во претходната година, за 
себе и за членовите на своето домаќинство (точ-
ка 7), 

Ако во текот на годината се променат околно-
стите од кои зависи правото на надомест на дел 
од станарината корисникот на надоместот е дол-
жен за настанатите промени да ја извести Заедни-
цата на домувањето, во рок од 15 дена од денот 
кога настапиле тие околности. 
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9. Органот од точка б на оваа одлука е должен 
препис на одлуката за правото на надомест за дел 
од станарината да достави до: корисникот на на-
доместот, организацијата на која Заедницата на 
домувањето и ја доверила наплатата на станарината 
и Стручната служба за евиденција на фондот на 
сојузните органи. 

10. Корисникот на надоместот плаќа станарина 
во полн износ, а надомест на дел од станарината, 
утврден со одлуката на органот од точка 6 на оваа 
одлука, наплатува месечно од Заедницата на до-
мувањето. 

11. Право на надомест на дел од станарината 
рема носителот на станарско^ право: ако тој или 
член на неговото домаќинство што живее со него, 
има во сопственост стан, односно дел од стан иан 
семејна станбена зграда, што ги издава во закуп, 
или тој стан, односно дел од стан, или семејна стан-
бена зграда користи член на неговото домаќинство, 
или ако општествен стан, односно дел од опште-
ствен стан издава на користење на потстанар!!, или 
ако во тој стан, односно дел од стан врши деловна 
дејност, или ако стан се смета како рационално 
неискористен. 

12 За носителот на станарското право од те-
риторијата на град Белград, што правото на на-
домест на дел од станарината ќе го оствари за 
првпат според одредбите на оваа одлука како дел 
од станарината се смета разликата помеѓу стана-
рината , затечена на 30 јуни 1977 година, пресметана 
по коефициент од 0,054 и новата станарина што е 
утврдена и пресметана по коефициентот од 0,0585. 

13. Носителот на станарско право што живее 
во стан на сојузен орган- надвор од територијата 
на Белград правото на надомест на дел од стана-
рината го остварува според постапката утврдена 
со оваа одлука, а под условите утврдени според 
прописите на општествено-по литичката заедница 
на чија територија се наоѓа станот. 

14. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува почнувајќи од 1 јули 
1978 година. 

02 бр. 5135/1-77 
1 јуни 1078 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието 
на Заедницата 

на домувањето, 
Лео Матес, е. р. 

481. 
Врз основа на член 116 став 1 и член 129 ст. 1 

и 2 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство {„Службен лист на СФРЈ", бр. 
15 77) и член 22 став 2 точка 2, член 24 став 2 и член 
57 став 2 од Законот за вршење на стопански'деј-
ности во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77 и 17/7о), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЛА ДРЖАТ ДЕВИЗИ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за условите за давање одобрени-
ја на организациите на здружен труд да држат де-
визи во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37 77) во точка 2 по одредбата под 5 се додава нова 
одредба под 6, која гласи: 

,.б) за плаќање на личните и материјалните тро-
шоци на претставништвата или на деловните едини-
ци во странство, наведени во точка 3 под 3 став 2 од 

Одлуката за условите под кои можат да се користат 
и да се плаќаат трошоците на претставништвата и 
делегатите во странство и другите трошоци на ра-
ботењето со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/77 и 17/78) до височина на една четвртина од 
годишната пресметка на тие трошоци на претстав-
ништвата или на деловната единица во странство, 
утврдени од надлежниот орган на управување;". 

Досегашната одредба под 6 станува одредба 
под 7. 

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

О бр. 28 
19 Мај 1978 година 

Белград 
Претседател 

• на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р 

482. 
г 

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраи-
ни (.Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и член 38 
став 2 од Законот за паричниот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДИНАРСКИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО 

КОРИСТЕНИТЕ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО 

1. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе им ги вратат на 
депонентите, почнувајќи од 1 јули 1978 година, сите 
динарски депозити положени до 31 декември 1977 
година според одредбите на Одлуката за височината 
на депозитот по странски финансиски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/76 и 17/77) и Одлуката за полагање депозит при 
увозот од странство на кредит на суровини, репро-
дукциони материјали и стоки за лична потрошувач-
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 35'74, 2,76 и 7/76). 

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

О. бр. 29 
19 мај 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Кесите Богоев, е. р. 

483. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист па СФРЈ", 
бр. 25 72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставникот на потрошувачот склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ DF.H4 ЗА БЕЛА 

ХАРТИЈА ЗА ЦИГАРИ ВО КНИШКИ 
1. Претставникот на производителот и претстав-

никот на потрошувачот на 24 март 1977 година схлу-
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чија и потпишаа Спогодба за промена на затечени-
те цени за бела хартија за цигари во книшки, со 
тоа што производителската организација на здпу-
жен труд да може своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мува така што нај високата продажна цена за бела 
хартија за цигари во книшки, со сув жиг, формат 
39 X 69 mm, по 60 ливчиња во книшка да изнесува 
0,55 динари за парче. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1189 од 3 мај 1973 го-
дина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден во 
спогодбата. 

Претставник на производителот: Творница папи-
ра — Риека. 
Претставник на купувачот — потрошувач: „Врс-
тава" Радна организација за трговину, угости-
телство и туризам, ООУР Трговина на велико — 
— Чапљина. \ 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 213 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата (Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 23/78), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За генерален секретар на Сојузниот извршен со-

вет се назначува Ивица Чачиќ, досегашен генерален 
секретар на Сојузниот извршен совет. 

Е. тг. бр. 356 
18 мај 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За сојузен советник р.о Сојузниот извршен совет 

се назначува проф. д-р Драгутин Групковић досега-
шен советник па Сојузниот извршен совет. 

Именуваниот ќе следи, анализира и дава мисле-
ња и предлози за прашањата од областа "на опште-
стзе*7о-е!:огтомектшт развој и планирањето. 

Е. п. Pp. 357 
18 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 98 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4 7 / 7 5 ) , СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

За шеф на Кабинетот на претседателот на Со-
јузниот извршен совет се назначува Кадир Алија-
гић, досегашен шеф на Кабинетот на претседателот 
на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 358 
18 мај 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Гурано пи ќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, од-
лучува да се одликуваат: 

Од с о ј у з н и т е органи 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кнежевић Милисава Бранко, Копуновић Јосипа 
Лазо, Ми лути новић Благоја Данило, Мулеј Јакоба 
Векослав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Андрић Павао Људевит, Ратковић Ђуре др 
Бранко, Стевић Светолика Радован, Вуковић Душа-
на Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антонијевић Богомира Петроније, БогосављевиК 
Животе Момчило, Брадић Јосипа Милан, Чобанов 
Петра Златоје, Ференц Ферда Стане, Филиповић 
Крсте Бранислав, Јурковић Шиме Јосип, КлипиК 
Петра Стеван, Крстић Миливоја Јован, Лебен Јако-
ба Винко, Ловас Јосипа Ђуро, Недељковић Драго* 
мира Душан, Рушић Боже Иван, Славнић Војисла-



Петок, 9 јуни 1978 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 31 — Страна 45 

ва Милан, Трајковић влајка Стојадин, Туцаков Ан-
туна Никола, Зоричић Мане Бранко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић Радована Србослав, Антанасов Николе 
Драгољуб, Бакић Андрте Никола, Бикер Мирка 
Мирослав, Бојанић-Живковић Василија Јованка, 
Бубњар Фране Славко, Црногорац Николе Милорад, 
Ћорић Сретена Вера, Димитров Владимира Дими-
тар, Душић Ратка Добросав, Фи динчић Стјепана 
Михајло. Јаког* пенић Јакова Миленко Јоцић-Ман-
чић Крсте Бранислава, Јовановић Мироја Алексан-
дар, Јовић Недељка Новак, Кошир Франца Франц, 
Липање Јожефа Јоже, Млекар Павла Балтазар, 
Облаковић-Кајкут Бошка Ђуза, Обрадовић Јове 
Ми пан, Пајовић Душана Радомир, Петковић Симе 
Фрањо. Ранкорић-Лепосавић Адама Стана, Стојано-
вић Сретена Стамен, Вуковић Милутина Петар; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Асовић Мује Барјам, Булатовић Павла Станко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Радуловић Сава Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајовић Вујадина Момчило, Дармановић Арса 
If ли ја, Ивезић Радоша Душан, Перочевић Дурка 
Осман, Радоњић-Грбић Михаила Радмила; 

С д С Р Х р в а т с к а 

— за особе™ заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Болтижар Мартина Ладислав, Ковач Петра 
Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кужић Пашка Мирко, Лукановић Стјепана Бо-
жидар, Обрадовић-Клеин Боже Милица; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Клеменчић Фрање Фрањо; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бел>ан Стевана Васо, Cirahy Андриана Ранко, 
Гачник Антона Антон, Гојмерац Јураја Јурај, Лип-
њак Алексе Мирко. Лошонц Шандора Шандор, Ма-
рунић Максима Љубомир, Мештровић Бранимира 
Мартин. Миготти Хнацинта Здравко, Николић Вука 
Гојко, Рибичић Анте Маријан, Влахек Фрање 
Славко; 

— за залагање и постигнати успеси БО работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Брајдић Славка Бранимир, Драганић Ивана 
Нада, Флам Јосипа Драгутин, Глишић Николе Алек-
сандар, Голуб Фрање Владо, Хохњец Павао Фрањо, 
Хузанић Јосипа Јурај, Јозић Јосипа Мирослав, Кал-
ман Славка Станислав, Кратоцхвил Антуна Миро-
слав, Мечек Мартина Марија, Матотек Андрије 
Славко, Нератх-Бабић Емилије Мирјана, Палмовић 
Ферде Младен, Певец-Боговић Јосипа Невенка, По-
чекај Јакова Антун, Русовац Младена Младен, 
Станков Обрада Јоца, Стојановић Димитрије Ђорђе, 
Шимунић-Маренић Драге Милица, Шолић Марка 
Иван, Zimmer Мирослава Марцел, Жубринић Фра-
ње Божидар; 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хајрулаху Сулејмана Хасан, Мајсторова Нин-
ка Милош, Милошевић Милоша Ђура, Павлов Јевта 
Миливоје; 

—. за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћерими Хасана Шукри, Јахији Рустема Јахи; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бањац Гојка Дмитар, Дејановић-Станковић Љу-
бомира Ружа, Додик Илије Драган, Милаковић Ћет-
ка Рајко, Мрвић Филипа Петар, Станковић Мирка 
Гојко, Тица Боже Славко, Трајковић Младена Вла-
димир, Ждрал Саве Велимир, Живковић Јована 
Јордан, Жутић Стевана Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алимпијевић Станка Маринко, Арифи-Ђокић 
Светозара Велика, Арсић Живка Боривоје, Арсић 
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Стевка Влајко, Бабић Миле Јован, Бешевић Жив-
ка Миленко, Богдановић Богдана Радмило, Чуровић 
Крсте Милета, Дрињаковић Раденка Томислав, Џе-
мал Мифтара Мурати, Ђуканов Владимира Петар, 
•Букић Боже Милан, Ерцег Љубомира Лука, Фили-
повић Златка Звонимир, Гајић Светка Сава, Гли-
горић Богослава Цветко, Илић Драгутина Миливоје, 
Јелић Миленка Михајло, Јевтић Радоја Бранислав, 
Јовановић Јована Марко, Кнежевић Жике Алексан-
дар, Кнежевић Дамјана Смиља, Кнежевић Симе 
Васа, Костић Ђурђе Велисав, Крстовић Станимира 
Драган, Кукић-Савић Мирка Девесиљка, Ливајић 
Јакова Петар, Марунић Душана Радислав, Медић 
Марка Никола, Мијатовић Петра Милутин, Милте-
новић Симе Милан, Митрашиновић Милића Миљко, 
Ненадовић Александра Милорад, Николић Бориса-
ва Миодраг, Обрадовић Радована Добросав, Петро-
вић Илије Јован, Петровић Славка Ранко, Пухалић 
Раде Бранко, Работег Марјана Казимир, Рихтман 
Ивана Јосип, Ристић Лазара Милан, Синђелић Луке 
Милојко, Станишић Гавре Милош, Стојковић Бори-
сава Божидар. Шкорић Јована Душан, Трифуновић 
Љубисава Миодраг, Тушановић Живка Ранко, Ве-
љановић Јордана Сотир, Златковић Кристе Ти-
хомир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГР1 ЗА НАРОД 

Мехмети Мехмета Селајдин, Синани Синана 
Зудедин, Узуновић-Јанковић Боривоја Стојанка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајрами Мемиша Шинаси, Цветановић Дритона 
Чеда, Чизмић Иве Анто, Ћазими Ахмета Садри, 
Кадрији Ајруле Муса Кадриу Неџиба Хаљиљ, 
Кнежевић Александра Радивоје, Мехмеди Иеџиба 
Фетах, Сахити Руфата Јашар, Стојановић Добро-
сава Стојана; \ 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси РО 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бучер Антона Тоне, Подпечан Амалија Франц, 
Ротар РГпана Метод, Широк Франца Франц, Шолц 
Леополда Леополд, Тробина Станислав; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Лебен Франца Франц, Петелин Јакоба Франц: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бобич Леополда доц. др Радивој, Ври леј Конра-
да Јоже, Фетих Отона Мирко, Ќрашовец Ловре 
Ловро, Ленарт Иврча Иван, Лесковец Франца 

Франц, Мекинц Јанеза Иван, Мерлак Антона Ан-
тон, Мошкрич Јожета Марјан, Огоревц Ивана Јо-ч 
же, Поглајен Антона Стане, Попит Томажа Ленарт, 
Позаршек Франца Франц, Срше Франца Алојз* 
Винтар Франца Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чепин Франчишка Бернард, Врховц Станка 
Стојан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГР1 ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Богович Јожета Јоже, Бренчић-Гостенчник Си-
мона Нада, Драгар Антона Иван, Халер Михаела 
Михаел, Хомовец-Лукан Андреја Љуба, Игл Јоже 
Јоже. Мерлак-Ријавеп Ивана Нуша, Подхостник 
Валентина Регина, Сојер Јанеза Јоже, Сусман Ја-
коба Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барбир Ивана Марјан, Груден Антона Антон, 
Јерич Винценца Мартин, Лешник Марије Франц, 
Миничић Танасија Момчило, Срдич-Мрак Франца 
Ерпа; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Асл Јожефа Ладислав, Челан Јакоба Лудвик, 
Чернчич Кондрада Кондрад, Форстнер Фердинанда 
Ервин, Ковач Мартина Мартин, Кучеј Леополдине 
Роман, Мурпгич Франца Франц, Новак Михаела 
Владо, Перович-ЅаШег Мирка Мирјам. Штумбер-
гер Франца Франц, Баке Мартина Станислав; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси RO 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бореновић Митра Јован, Цветковић Драгутина 
Бранислав, Чича Саве Душан, Косић Миће Бранко, 
Кривак Самуела др Самуел, Варњу Петра Петар, 
Вукобрад Жарка Љубомир; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Чича Саве Душан, Дивић Марка Стојан, Хрнч-
Јар Ондреја Андреј, Петричевић Живана Бранко, 
Радосављевић Михајла Ђорђе; 
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— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата. 

СО ОРДЕЦ ЗА ХРАБРОСТ 

Чича Саве Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алаџић Мије Паулина, Мрдић Илије Новак, 
Сивцов-Живановић Радомира Радмила, Стантић 
Рудине Марко, Шпацапан Болеслава Емил, Шуњка 
Стевана Миле, Вучковић Миле Душан; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајић Томе Грго, Пилић Симе Љубан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба ка земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адеми Азема Селим, Андрић Станислава Србо-
љуб, Бабиак Андреја Андреј, Бојагић Марка Марко, 
Бургић Давида Драгиша, Ћировић Радојице Митан, 
Ћопић Илије Драган, Ћук Милана Душан, Драгу-
тиновић Милована Звонимир, Дулић Несте Иван, 
Ћуран Јована Стеван, Фаћол Илке Пишта, Фазе-
каш Ференца Антал, Фехер-Тот Ђерђа Каталин, 
Христов Петака Крсто, Јотић Милана Јован, Кеб-
леш Мартина Мартин, Костић Влајка Србислав, 
Михаљевић Маријана Емил, Милинков Илије Бора, 
Мпцин Димитрије Милован, Молдваи Иштвана Ото, 
Оджин Богдана Чедомир. Перковић Вукоте Радо-
ман, Петљански Николе Иван, Пољаковић Андрије 
Иван, Радан Симе Блажо, Сабо-Антуновић Андрије 
Марија, Смиљанић Живана Павле, Станић Љубо-
мира Стојан, Стојнић Ђорђа Стојан етру хари« Кар-
ла Карол, Шебетћен Ференца Ини ван, Вишекруна 
Марка Љубо, Визин Стипана Антун, Вукмановић 
Јована Милован;. 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимов Чеде Дина, Андрић Илије Мирко, Ано-
кић Бранка Лазар, Бањац Ђорђа Јован. Бата Деже 
Михаљ, Безек Јана Јан, Бицај Сахита Алија. Бог-
дановић Милана Јован, Богнар прим. др Стеван, 
Бојовић Веселина Милош, Бореновић Драгутина 
Рајко, Борић Ђуре Јован Божић Максима Бранко, 
Цветићанин Милована Милутин, Ћетов ић -Милиће-
вић Јована Босиљка, Јаковац Саве Лазар, Денић 
Анђелка Драгиша. Димитровски Шпире Александар, 
Домановић Тихомира Радимир, Ђаловић Милића 
Лазар, Ђорђевић-Ма ла турски Мате Јагода, Ердел^ан 
Петра Живан, Фако Иштвана Ласло, Фаркаш-Кар-
лечиќ Јана Емилија, Гајић Младена Војислав, Ге-
дељовеки Јана Оидреј, Грчић Мирослава Душан, 
Грозданов^ Благоја Гојко. Хрћан-Марко Мартина 
Ана. Хрћан Карла Карол, Јанић Гојка Душан, Јан-
ковић Радована Драгутин, Јевтић Животије Мио-
драг, Јојић Гојка Петар, Јованов Лазара Радослав, 
Караклић Милована Радоје; 

Казан Јосифа Јован, Керавица-Пајић Пере Со-
фија, Кпиик Јана Павел, Kysela Јана Јан. Кљајић-
-Зириковић Милана Младенка, Колингер Николе 
Никола, Купрешаиин Илије Драган, Лалић Крсте 
Радован, Лазаревић Војислава Милутин, Лазић-
-Љикар Милана др Стана, Ленарт Павла Пал, Лон-
чина Бранка Мићо, Лучић Стевана Јован, Малино-
вић-Ћућуз Анђа Вида, Марела Михајла Алојз, Ма-' 
ринац Бранка Стеван, Марјановић Драгољуба Ста-
ноје, Марсенић Вучка Димитрије, Матић Миливоја 
Ђорђе, Матуљин Стевана Иван, Милидраг Милана 
Крсто, Милосављевић Драгослава Милосав, Мило-
шев Данка Стеван, Миљуш Петра Бранислав, Мит-
ровић Векослава Братимир, Момирски Љубомира 
Веселин, Недељков Јована Томислав, Недић Драго-
ва на Љубомир, Ненин Милоша Никола, Новаковић 
Ђуре Миленко, Обрадовић Марка Немања, Пал&ђи 
Пала Пал, Пантић Љубинка Радоје, Павићевић 
Драгослава Слободан, Павловић-Живанић Илије Је-
лена, Пеић-Тукуљац Ђене Антун, Перишић Симе 
Драгослав,- Петровић Владислава Милијан, Плавшић 
Радомира Драгомир, Попадић Ђуре Славко; 

Пузовић Раде Мирко, Радоњић Јована Дамњан, 
Рајков-Иличин Смиље Милица, Рашета Николе 
Ђорђе, Салонски Душана Станка, Савин Раде Иван, 
Седлар Мане Миле, Сим>тћ-Игњатић Милоша Љуба, 
Симић Алексе Милован, Средојевић Анђелка Мило-
је, Стајић Живе Маринко, Станимировић Раденка 
Живојин, Станковић Арсе Вукашин, Стефановић 
Сотира Милисав, Стевановић Драгослава Светомир* 
Шаламон Петра Драган, Шемић Велизара Милан, 
Шифел Јана Јан, Шијук Раде Драган, Тодоровић 
Стаменка Милован, Торачки Бранка Тоша, Тошић 
Симе Никола, Турчз н Јурај а Јурај, Васиљевић Мир-
ка Драго, Васиљевић Стојана Милан, Величковић 
Милуна Будимир, Веселинов Зорана Ђока, Врбовс-
ки Павла Павел, Вујадиноаић Војина Вукашин, Ву-
јаковић Вида Петар, Вукајловић Ђорђе Никола; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

« 

СО ОРДЕН ЗА- ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Баста Николе Драго, Диклић Обрада Душан, 
Ђордан Алексе Петар, Контић Ристе Никола, Пет-
ровић Пере Славко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аћин Душана Сава, Ајдуковић Милоша Јован, 
Армуш Младена Милан, Балуновић Веце Иван, Че-
на рић Раде Божо, Ђурић Игњата Милан, Ђуричић 
Ми пана Слободан, Ђуричин Средоја Михајло, Гре-
гуш Јожефа Иштван, Јовић Давида Маринко, Ка-
тић Живе Зоран, Кочмарош Јаноша Антал, Латин-
чић Мирка Корнелија, Латиновић Триве Илија, 
Љаврошка Адама Павел, Малагурски Марка Данчо, 
Марић Давида Божо, Маринковић Стјепана Стојан, 
Матовић-Андрић Милана Радмила, Миљачки Петра 
Винце, Минић Обрада Жарко, Митрић Миле Миле, 
Моћевић Васе Владе, Мрдић Шпире Перо, Пајду-
шић Пере Иван, Павлов Симе Коста, Пенц Јована 
Ирена, Петровић Мирослава Славољуб, Поморишац 
Миливоја Ратомир, Прћић Ивана Никола, Ружић 
Светозара Жарко, Станисављев Добривоја Слободан* 
Стефанов Стевана Љубомир, Ступар Стеве Мирко, 
Угрен Миће Љубан, Ваштаг Михаља Ерне, Војнић-
-Кортмиш Лајче Врање, Вукосављевић Анке Сава, 
Зарин Илије Томислав, Живков Љубомира Славко} 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
/ 

г Бајић Жива Коста, Бешевић Миломира Милен-
ко, Бодеграјац-Јоцић Стевана Софија, Брулић Нур-
ка Абид, Ћирић Станимира Часлав, Ћуић Милана 
Никола, Ћурчић Ранисава Драгоје, Човић Марка 
Јосип, Драгој ловић Гавре Лука, Гајић Радослава 
Радован, Гашовић Николе Миладин, Говедаровић-
-Војнић Јосипа Марија, Иванић Паје Мишо, Ивић 
Мате Иван, Јевтовић Милисава Милорад, Коњевић-
-Секулић Станка Милева, Костић Мил,урка Вучина, 
Лепосавић Миљурка Драгослав, Луковић Тадије 
Радмила, Мандић Николе Јован, Мартић Душана 
Гојко, Месарош Андраша Јулија, Михајлов Зорана 
Живица, Милановић Милана Милка, Милишин-
-Томић Саве Анђелија, Миливојевић Животе Ради-
ша, Милојевић Миливоја Јован, Милосављевић-Ср-
данов Стеве Милица, Митковић Николе Миливоје, 
Младеновић Радојице Драгослав, Николић Живади-
на Милош, Обрадовић-Прчић Мате Алојзија; 

Ол ас Андраша Иштван, Пејовић Живка Момир, 
Петруц Милутина Јован, Рачић Хранислава Милу-
тин, Радуловић Јанка Величко, Распир Томаша Па-
вел, Сарваић Михаља Карољ, Савић Лазара Павле, 
Сорајић Грује Чеда, Степановић Ивана Бошко, Сте-
вановић Јовице Константин, Стевовић-Димитри је-
вић Светислава Гордана, Суботић-Дарабош Михајла 
Ката, Шајтинац Вукашина Бошко, Шарић Ивана 
.Томислав, Шкулић Добривоја Јован, Тепавчевић 
'Станка Божидар, Тешић Милоша Мирослав, Тубић 

'Милорада Илија, Тубин Миле Рајко, Туркоња Ни-
коле Милан, Урошевић Андрије Небојша, Величић 
Миодрага Петар, Великинац Борисава Томислав, Ви-
ријевић Миленка Милан, Владисављевић-Хрњак 
Ђуре Марија, Волк-Ђорђевић Милана Видосава, Ву-
ков Марка Стипан, Зарков Горче Ангел, Живковић-
-Владисављевић Тривуна Нада, Жзгжа Ђорђа Јанко; 

ј 
' — за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Берберски Душка Драгослав, Бицок Јожефа 
Геза, Ђатков Средоје Лазар, Гал Имреа Имре, Го-
лушин Стевана Јован, Јованов Светозара Радован, 
Јовановић Милентија Радисав, Лакатуш Милинка 
Златоје, Магда Романа Симион, Милинков Радована 
Иван, Нађ Калмана Калман, Поповац Гојка Драго, 
Прокин Алексе Милан, Радаковић Стевана Петар, 
Риго Јожефа Карољ, Ромић Михаила Томислав, 
Руби Јожефа Јожеф, Себешан Јона Валери, Воргић 
Слободана Бранислав, Зонаи Јожефа Јожеф; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Фарбаш Иштвана инж Иштван, Хајран Мише 
Јано, Јанковић Лзубе Вујадин, Максимов Јована 
Сима, Момчилов Мите Милан, Петровић Петра Ми-
ленко, Репка Ференца Ка иман, Трнинић Милоша 
Здравко, Бој новић Илије Раде. \ 

Бр. 135 
10 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

468. Одлука за единствените критериуми и за 
постапката за склучување самоуправни 
спогодби на основните и други организа-
ции на здружен труд и на други опште-
ствени правни лица за остварување на 
правата за кредитирање на странство во 
1978 година — — — — — 1309 

469. Одлука за надоместите за учество на сед-
ници, за дневниците и надоместите на 
патните трошоци на членовите на Сојуз-
ниот правен совет и на членовите на Со-
јузниот економски совет — — — — — 1310 

470. Одлука за височината на дневниците и за 
надоместот на трошоците за превоз па чле-
новите на Сојузниот совет за прашања на 
општественото уредувале и на Сојузниот 
совет за стопански развој и економска по-
литика — — — — — — — — — 1310 

471. Одлука за височината на дневниците и на-
доместите на трошоците за превоз на 
членовите на меѓурепубличките комитети 
и работните и други тела на Сојузниот из-
вршен совет — — — — — — — — 1311 

472. Решение за определување постојан граци-
ничен премин за меѓународен друмски со-
обраќај — — — — — — — — — 1311 

473. Решение за дополненија на Решението за 
намалување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за из-
градба на гасоводи — — — — — — 1311 

474. Решение за утврдување на предметите што 
се ослободени од плаќање на царина врз 
основа на член 27 став 2 точка 1 од Царин-
скиот закон — — — — — — — — 1312 

475. Правилник за измена на Правилникот за 
утврдување на видот, количеството и 
вредноста на предхметите што се ослободе-
ни од плаќање на царина и за постапката 
за остварување на правото на ослободува-
ње од плаќање на царина — — — — 1313 

476. Решение за отворање Царинска испостава 
на Царинарницата Суботица со седиште 
во Келебија — — — — — — — — 1313 

477. Решение за спроведување анкета за при-
ходите, расходите и потрошувачката на 
домаќинствата во 1978 година — — — 1313 

478. Правилник за начинот на испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени ме-
тали — — — — — — — — — — 1313 

479. Правилник за квалитетот на добиточната 
храна — — — — — — — — — 1319 

430. Одлука за надомест на дел од станарината 1350 
481. Одлука за дополнение на Одлуката за ус-

ловите за давање одобренија на органи-
зациите на здружен труд да држат деви-
зи БО странство — — — — — — — 1351 

432. Одлука за враќање на динарските депози-
ти по користените кредити во странство 1351 

483. Спогодба за промена на затечените цени 
за бела хартија за цигари во книшки — 1351 

Назначувања и разрешувања — — — —• —• 1352 
Одликувања — — — — — — — — — 1352 

Издавач: Новинско'-издавачка установа Службе« лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пеш, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќ* бр« 1?» 


