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Врз основа на членот 57 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за здравствениот 
надзор над прехранбените продукти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/65), Законодавно-правната комиси-
ја на Сојузната скупштина на својата седница од 12 

' јули 1965 година го утврди долу изложениот пре-
чистен текст на Основниот закон за здравствениот 
надзор над прехранбените продукти. 

Пречистениот текст на Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените продукти 
го опфаќа Основниот закон за здравствениот надзор 
над прехранбените продукти објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и неговите измени и до-
полненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/61 и во „Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65, 
во кој е означено времето на влегувањето во сила 

' на тој закон и на неговите измени и дополненија. 

' АС бр. 314 
12 јули 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија 

на Сојузната скупштина, 
Вељко Зековиќ, с. р 

ОСНОВЕН ,ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕХРАНБЕ-

НИТЕ ПРОДУКТИ 

(пречистен текст) 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбеди-здрава исхрана и здрав-

ствена заштита на населението, се врши здравствен 
надзор над производството и прометот на прехран-
бените продукти. 

Член 2 
Под прехранбени продукти во смисла на овој 

закон (во понатамошниот текст: прехранбени про-
дукти) се подразбира се што се употребува за чо-
вечка храна или пијачка, во непреработена или 
преработена состојба, како и зачините и сите други 
материи што им се додаваат на прехранбените про-
дукти заради конзервирање, поправка на изгледот, 
бојосување, вкус или миризба, збогатување на сос-
тавот или постигање на некое друго својство. 

Под производство на прехранбени продукти 
во смисла на овој закон се подразбира и нивната 
преработка, обработка и приготвување. 

Под промет на прехранбени продукти во смис-
ла на ОВОЈ закон се подразбира опремањето, прево-
зот, складирањето, продажбата, како и секој друг 
начин на пуштање во промет на прехранбените про-
дукти. 

Под здравствена исправност на прехранбените 
продукти во смисла на овој закон се подразбира 
хигиенската исправност на прехранбените продукти 

и исправноста на нивниот состав кој е од влијание 

врз биолошката вредност на прехранбените про-
дукти. 

Член 3 
Под здравствен надзор се ставаат: 
1) производството и прометот на прехранбени 

продукти, како и секоја друга постапка со нив; 
2) суровините паметени за производство на пре-

хранбени продукти; 
3) објектите, просториите, постројките, мебелот, 

опремата, приборот и сите други уреди што се упо-
требуваат или што доаѓаат со прехранбените про-
дукти во допир во производството или прометот на 
прехранбените продукти. 

4) лицата шТО на своите работни места во про-
изводството или прометот на прехранбени продукти 
непосредно доаѓаат во допир со прехранбените про-
дукти. 

На здравствен надзор во смисла на овој закон 
подлежат и. прехранбените продукти што се увезу-

ваат. 
Член 4 

Работите на здравствениот надзор над производ-
ството, увозот и прометот на прехранбени продукти 
во поглед на нивната здравствена исправност се ра-
боти од интерес за целата земја. 

Член 5 
Прехранбените продукти што во поглед на 

здравствената исправност ги исполнуваат условите 
предвидени со прописите на републиката на чија 
територија се произведени можат да бидат во про-
мет во целата земја. 
II. УСЛОВИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ ВО ПРОИЗВОД-

СТВОТО И ВО ПРОМЕТОТ 
1. Здравствена исправност на прехранбените про-

дукти и суровините 
Член 6 

Забрането е да се произведуваат или да се пуш-
таат во промет: 

1) прехранбени продукти што во поглед на сво-
јот состав не' им одговараат на прописите; 

2) прехранбени продукти што се хигиенски не-
исправни ; 

3) прехранбени продукти што се фалсифику-
вани. 

Забрането е да се пуштаат во промет и прехран-
бени продукти што не се декларирани или што се 
неточно односно непотполно декларирани, кога е 
според овој закон или според посебни прописи за-
должителна декларацијата на тие прехранбени про-
дукти. 

Член 7 
Прописи за здравствената исправност на прех-

ранбените продукти што можат да се произведуваат 
и да се пуштаат во промет на домашниот пазар, 
како и за поблиските услови за производство и 
промет на хигиенски исправни прехранбени про-
дукти донесува сојузниот секретар за здравство и 
социјална политика, во согласност со сојузниот се-
кретар за индустрија и трговија и со сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство. 
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Ако за одделен прехранбен продукт здравстве-
ната исправност не е посебно пропишана, согласно 
важи она што е пропишано за исправноста на срод-
ните прехранбени продукти. 

Член 8 
Здравствената исправност на прехранбените про-

дукти што се увезуваат мора да им одговара на 
условите што се за таквите прехранбени продукти 
пропишани во Земјата. 

Член - 9 
Како хигиенски неисправни се сметаат: 
1) прехранбените продукти што се штетни за 

здравјето на луѓето; 
2) прехранбените продукти што се расипани. 

Член 10 4 
Како штетни за здравјето се сметаат прехран-

бените продукти што можат поради својот состав 
или особини штетно да влијаат врз здравјето на 
потрошувачите, а особено: 

1) кога се загадени со патогени бацили или па-
разити; 

2) кога содржат отровни состојки или материи 
во количини што можат штетно да влијаат врз 
здравјето на луѓето; 

3) кога биле во допир со лица заболени од за-
разни болести што можат да се пренесуваат со пре-
хранбените продукти; 

4) кога потекуваат од пцовисани Животни; 
5) кога потекуваат од животни заболени од 

болести што"се пренесуваат или штетно влијаат врз 
здравјето на луѓето, а што се определени со посеб-
ни прописи; 

6) кога се механички загадени во толкава мера 
што примесите со кои се "загадени да не можат по 
никој начин да се отстранат; 

7) кога се бојосани или конзервирани со бои од-
носно со хемиски средства за конзервирање што не 
се дозволени за бојосување односно за конзервирање 
на прехранбени продукти, или кога содржат недоз-
волени количини бои односно хемиски средства 
за конзервирање; 

8) кога материјалот во кој се запакувани пре-
хранбените продукти или боите со кои е бојосан 
тој материјал содржат состојки што можат штетно 
да влијаат врз здравјето на луѓето, а прехранбените 
продукти се во непосреден допир со тој материјал; 

9) кога се контаминирани со радиоактивни ма-
терии или кога се озрачени, над границата опреде-
лена со посебни прописи. 

Под истите услови се сметаат како штетни за 
здравјето и суровините наменети за производство 
на прехранбени продукти. 

Член 11 ' 
Како расипани се сметаат прехранбените про-

дукти чиј состав или органолептички својства (вку-
сот, миризбата и изгледот поради хемиски или 

микробиолошки процеси се во толкава мера изме-
нети повеќе што тие да не се употребливи за ис-
храна на луѓето. 

Под истите услови се сметаат како расипани и 
суровините наменети за производство на прехран-
бени продукти. 

Како расипани се сметаат и прехранбените 
продукти на кои им истекол рокот за употреба оз-
начен во нивната декларација. 

Прехранбените продукти што се сметаат ра-
сипани затоа што им истекол рокот за употреба 
означен во нивната декларација, можат по одобре-
ние од надлежниот орган на управата за работите 
на санитарната инспекција да се употребат како 
суровини за производство на прехранбени продукти, 
ако со нивното испитување се утврди дека како су-
ровини не се расипани и дека не се штетни за 
здравјето. 

Член 12 
Како фалсификувани се сметаат прехранбените 

продукти што по својот состав не им одговараат на 

условите пропишани за прехранбените продукти под 
чие име се произведуваат и се пуштаат во промет. 

Член 13 
За производство на прехранбени продукти не 

смеат да се употребат суровини што се штетни за 
здравјето (член 10) или се расипани (член 11). 
2. Бојосување, конзервирање и збогатување на сос-

тавот на прехранбените продукти 
Член 14 

Можат да се бојосуваат со природни или веш-
тачки бои, односно со смесови на природни или 
вештачки бои, само оние прехранбени продукти за 
кои е тоа со прописите за здравствената исправност 
на прехранбените продукти изречно дозволено. 

Боите што се употребуваат за бојосување на 
прехранбените продукти не смеат да бидат штетни 
за здравјето ниту смеат да содржат материи штетни 
за здравјето. 

Прехранбените продукти бојосани со природни 
или вештачки бои или со смесови на' вештачки бои 
мораат во прометот да се декларираат како бојосани. 

Одредбите од ст.-Л, 2 и 3 од овој член согласно 
важат и за бојосувањето на суровините наменети 
за производство на прехранбени продукти. 

Забрането е бојосување на прехранбени продук-
ти со цел да се прикрие нивната здравствена неис-
правност. 

Член 15 
За конзервирање на прехранбени продукти со 

хемиски средства можат да се употребуваат само 
оние хемиски средства и во оние количини, чија 
употреба за таа цел е со прописи изречно дозво-
лена. 

Одредбата од ставот 1 на овој член не се одне-
сува на: солта за готвење, солта за саламурење, ше-
ќерот, оцетот, оцетната киселина, -млечната кисели-
на и алкохолот. 

Хемиските средства за конзервирање на прех-
ранбени продукти не смеат да бидат штетни за 
здравјето ниту смеат да содржат материи штетни 
за здравјето. — 

Со прописите за здравствената исправност на 
прехранбените продукти може да се забрани упот-
ребата на определени џемиски средства за конзерви-
рање на одделни прехранбени продукти. 

Одредбиве од ст. 1, 3 и 4 на овој член важат и 
за хемиските средства што се употребуваат заради 
спречување оксидарањето на маста и маснотиите. 

Забрането е конзервирање на прехранбени про-
дукти и секоја друга постапка со прехранбени про-
дукти со цел да се прикрие нивната здравствена 
неисправност.^ 

Член 16 
На прехранбените продукти можат да им се до-

даваат витамини, минерални соли и други материи 
од биолошка вредност, заради збогатување на сос-
тавот на прехранбените продукти во поглед на нив-
ната биолошка вредност. 

Со прописите за. здравствената исправност на 
прехранбените продукти ќе се определат условите 
под КОИ може да се врши додавање на материи од 
ставот 1. на овој член заради ^збогатување на соста-
вот на прехранбените продукти. 

Додавање определени материи на прехранбените 
продукти заради збогатување на нивниот состав мо-
ра во прометот на таквите продукти посебно да се 
декларира. 
3. Опрема на прехранбените продукти за промет 

Член 17 
Материјалот за пакување / на прехранбени 

продукти кој доаѓа во непосреден допир со прехран-
бениот продукт не смее да содржи материи штетни 
за здравјето или што можат штетно да влијаат врз 
здравствената исправност на прехранбените продук-
ти во поглед на нивниот состав. 

Материјалот за пакување што доаѓа во непос-
реден допир со прехранбениот продукт може да би-
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де бојосан само со бои чија у п о т р е б а е за таа цел 
дозволена според посебни прописи. 

На материјалот за пакување на. прехранбени 
продукти можат заради заштита на продуктите да 
му се додаваат средства што се дозволени за кон-
зервирање на прехранбени продукти, како и други 
заштитни средства што не преминуваат на прехран-
бените продукти. 
4. Декларација и рекламирање на прехранбените 

продукти 
Член 18 

Прехранбените продукти што се пуштаат на 
домашниот пазар во промет во оригинално паку-
вање мораат на обвивката, на садот или на етике-
тата да содржат со посебни прописи определена 
ознака, а особено: за називот, составот и количината 
на производот, за називот и количината на конзер-
вансот, за производителот и датумот на производ-
ство. (декларација), како и ознака за рокот на 
употребата — ако е тоа пропишано. 

Со прописите за здравствената исправност на 
прехранбените продукти може да се определи задол-
жителна декларација и за одделни други прехран-
бени продукти. 

Декларацијата на прехранбените продукти мо-
ра да биде на еден од јазиците на југословенските 
народи. 

Член 19 
Како недекларирани се сметаат прехранбените 

продукти што на оригиналното пакување немаат 
пропишана ознака (декларација), како и прехранбе-
ните продукти чија декларација е дадена само на 
некој странски јазик. 

Како неточно декларирани се сметаат прехран-
бените продукти што се пуштаат во промет под на-
зив или со изглед кој не И одговара, на здравстве-
ната исправност во поглед на составот на прехран-
бените продукти, како и прехранбените' продукти 
што на оригиналното пакување носат ознака со не-
вистинити податоци. 

Како непотполно декларирани се сметаат пре-
хранбените продукти чија ознака на оригиналното 
пакување не ги содржи сите податоци што мораат 
според одредбите на овој закон или според посебни 
прописи да се декларираат. 

Член 20 
Рекламирањето, огласувањето и друго понуду-

вање на продажба на прехранбени продукти мора 
во се да им одговара на податоците од деклараци-
јата. 

Забрането е рекламирање на лековито дејство 
на "прехранбени продукти, како и рекламирање на 
прехранбени продукти со употреба на слики, црте-
жи, знаци и изрази што потрошувачот би можеле 
да го доведат во заблуда во поглед на составот или 
другите својства на' прехранбените продукти. 
5. Обезбедување на хигиенска исправност на прех-
ранбените продукти при производството и прометот 

Член 21 
Просториите во кои се произведуваат или се 

пуштаат во промет прехранбени продукти мораат да 
бидат: 

1) такви што да го овозможуваат одржувањето 
на атмосферата и температурата што се потребни за 
запазување на прехранбените продукти; 

2) доволно пространи и правилно осветлени; 
3) заштитени од гледачите и инсектите, како и 

од секое влијание на околината што би можело 
штетно да дејствува врз хигиенската исправност 
на прехранбените продукти; 

4) соградени од токов материјал што подовите 
и ѕидовите да можат лесно и успешно да се чистат; 

5) снабдени со уреди и средства неопходни за 
одржување на општата хигиена. 

Член 22 
Забрането е да се врши производство и промет-

на прехранбени продукти во простории: 

1 1) што се употребуваат за живеење; 
2) што се, во непосредна близина на објекти, про-

стории или уреди кои според својата употреба мо-
жат неповолно да влијаат врз здравствената исправ-
ност на прехранбените продукти; 

3) што не се поврзани со водовод и канализација, 
ако овие постојат во местото; 

4) во кои прехранбените продуктите можат да 
се заштитат од гледачите, инсектите и од секое 
друго штетно влијание на околината; 

5) во кои се држат стоки што можат со нечис-
тота, патогени бацили или паразити или со својата 
непријатна миризба да ги загадат прехранбените 
продукти односно што можат на прехранбените про-
дукти да пренесат отровни материи или други ма-
терии штетни, за здравјето. 

Продажба на прехранбени продукти надвор, од 
просториите и јавните места определени за прода-
жба на прехранбени продукти може да се врши 
само под услови што обезбедуваат хигиенско по-
стапување со прехранбените продукти и можност 
за здравствен надзор на прометот на прехранбени 
продукти, во согласност со републичките прописи. 

Чл^н 23 
Постројките, мебелот, приборот и другите уреди 

во просториите во кои се произведуваат или се 
пуштаат во промет прехранбени продукти мораат 
да бидат од материјал кој не може да влијае ште-
тно или неповолно врз здравјето на потрошувачите 
или врз здравствената исправност на прехранбени-
те продукти, и мораат да бидат изградени на на-
чин што го овозможува нивното лесно и успешно 
чистење. 

Член 24 
Превозот на прехранбени продукти мора да се 

врши на начин кој ја обезбедува нивната хигиен-
ска исправност. 

Специјални превозни средства и специјални 
амбалажи, наменети за превоз односно пренос на 
определени прехранбени продукти, к9 смеат да се 
употребуваат за други цели 

Член 25 
Во производството или во прометот па прехран-

бени продукти не можат да бидат запослени лица: 
1) што боледуваат од заразни болести или од 

болести што ги предизвикуваат цревни или кожни 
паразити; 

2) што излачуваат причинители на заразни бо-
лести (бацилоносители); 

3) што боледуваат од болести што предизвику-
ваат гадење кај потрошувачот. 

Член 26 
Лицата кои на своите работни места во произ-

водство или во прометот на прехранбени продукти 
доаѓаат во непосреден допир со прехранбени про-
дукти мораат да имаат основни знаења за хигиена-
та на прехранбените продукти и за личната хи-
гиена. 

Трошоците за обучување на лицата од ставот 1 
на овој член настанати во врска со здобивањето 
со основни знаења за хигиената на прехранбените 
продукти и за личната хигиена ги поднесува ра-
ботната или друга организација односно работо-
давецот. 

Член 27 -
Лицата кои на своите работни места во произ-

водството или во прометот на прехранбени продук-
ти доаѓаат во непосреден допир со прехранбени 
продукти . морат да носат посебна работна облека, 
а каде што условите на работата го бараат тоа — и по-
себни работни обувки. 

Работната облека и работните обувки наменети 
за хигиенска заштита на прехранбените продукти 
во производството и во прометот не смеат да се 
употребуваат надвор од работните простории, , 

Работната облека и работните обувки, потребни 
за хигиенска заштита на прехранбените продукти, 
должен е да ги набави и да ги одржува на свој 
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трошок производителот на прехранбените продукти 
односно оној што врши промет на прехранбени 
продукти. 

Сојузниот секретар за здравство и социјална ,по-
литика донесува поблиски прописи за работната об-
лека и работните обувки, погребнина хигиенска 
заштита на прехранбените продукти. 

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 
НАДЗОР 

1. Органи на здравствениот надзор 
Члан 28 

За здравствениот надзор над прехранбените 
продукти се одговорни и го вршат органите на у-
правата надлежни за работите на санитарната инс-
пекција, а во поглед на прехранбените продукти од 
животинско потекло — и органите на управата над-
лежни за работите на ветеринарната инспекција. 

Надзор над производството и ,прометот на пре-
хранбени продукти во поглед означувањето на сос-
тавот и другите податоци, рекламирањето, технич-
ките услови на опремањето односно пакувањето на 
прехранбените продукти, како и во други случаи 
кога е тоа во интерес на економската заштита на 
потрошувачите, вршат органите на управата над-
лежни за работите на пазарната инспекција. 

Член 29 , 
Ако при вршењето на надзор службеникот на 

органот надлежен за работите на инспекцијата у-
тврди некој недостаток од делокругот на органот 
надлежен за работите на друга инспекција, ТОЈ е дол-
жен з-а утврдениот недостаток да го извести над-
лежниот орган. 

Член- 30 
Во вршењето на здравствен надзор над пре-

хранбените продукти овластениот службеник на ор-
ганот надлежен за работите на инспекцијата ја це-
ни исправноста на прехранбените продукти според 
одредбите од овој закон и прописите за здрав-
ствената исправност на прехранбените продукти. 

Член 31 
Постапката за спроведување на здравствениот 

надзор според овој закон, како и меѓусебните од-
носи на органите надлежни за- работите на инспек-
цијата во вршењето на тој надзор, се определуваат 
с,о посебни прописи за организацијата и работата 
на инспекциите. 
2. Здравствен преглед и испитување на прехран-

бените продукти и суровините 
Член 32 

Работните организации што произведуваат 
прехранбени продукти на индустриски начин се 
должни: 

1) пред почетокот на производството на прех-
ранбени продукти за пазар да извршат испитување 
на суровините заради проверување на нивната ис-

правност во смисла на членот 13 од ,овој закон; 
2) пред пуштањето во промет да вршат испиту-

вање на своите производи, заради проверување' 
дали тие им одговараат на прописите во поглед 
на здравствената исправност; 

3) да водат евиденција за извршените испиту-
вања. / к 

Работните, организации од ставот 1 на овој член 
мораат да го обезбедат вршењето на потребните 
испитувања, преку сопствена служба или преку 
овластени установи за контрола и испитување на 
прехранбени продукти. Организацијата што го вр-
ши испитувањето на прехранбените продукти пре-
ку сопствена служба мора да има соодветна опре-
ма, стручни лица и да исполнува друг!/ пропишани 
услови. 

Другите работни организации што произведу-
ваат прехранбени продукти за пазар се должни 
да вршат испитување на своите производи преку 
сопствена служба или преку установи што се о-
властени за вршење испитување на прехранбени 
продукти, во обемот и во роковите што со свое 
решение ќе ги определи општинскиот орган на у-

правата надлежен за работите на санитарната инс-
пекција. 

Сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика донесува поблиски прописи за условите 
и начинот на испитување на прехранбените про-
дукти и суровините како и за начинот на водење 
евиденција за извршените испитување. 

Член 33 
Секој производител на прехранбени продукти, 

како и оној што прехранбените продукти ги пушта 
во промет може да бара од здравствените и други 
установи што се определени за испитување на пре-
хранбените продукти на негов трошок да извршат 
анализа на мостри од прехранбените продукти или 
суровините наменети за производство на прехран-
бени продукти. 

Член 34 
Овластените службеници на органот надлежен 

за работите" на инспекцијата вршат здравствен 
преглед на прехранбените продукти и на нивните 
суровини на местата каде што прехранбените про-
дукти се произведуваат, како и на местата каде 
што, тие се чуваат или се пуштаат во промет. 
^ Здравствениот преглед на прехранбените про-
дукти и на суровините што се увезуваат се врши 
на границата или на местото на кое се врши ца-
ринење. 

Ако увезените прехранбени продукти или су-
ровини не подлежат на царинење, здравствениот 
преглед се врши на границата. 

Чле,н 35 
Увозникот на прехранбените продукти е должев 

да го извести надлежниот орган на санитарната 
инспекција за пристигањето на пратките на пре-
хранбени продукти што ги увезува. 

Органите на царината не можат да вршат ца-
ринење на прехранбените продукти и нивните еу-
ро ВРШИ додека од надлежниот орган на управата 
за работите на санитарната инспекција не добијат 
потврда дека продуктите што се увезуваат им од-
говараат на условите што за такви прехранбени 
продукти се пропишани во земјата. Ако увезе-
ните прехранбени продукти или суровини не под-
лежат на царинење, органите на царината се дол-
жни за пристигањето на такви пратки прехранбе-
ни продукти веднаш да го известат надлежниот 
-орган на инспекцијата. 

Член 36 
За здравствениот преглед на прехранбените 

продукти и нивните суровини што се увезуваат, 
увозниците плаќаат надоместок. 

Износите на надоместоците наплатени според 
ставот 1 на овој член се уплатуваат во корист на 
посебна сметка на органот на управата надлежен 
за работите на санитарната инспекција кој врши 
здравствен преглед при увозот и служат за спро-
ведување и унапредување на службата на здрав-
ствениот надзор на границата. 

Сојузниот извршен совет со свој пропис ја о-
пределува височината на надоместоците за вршење 
здравствени прегледи при увозот на прехранбени 
продукти и нивни суровини, како и начинот на 
потрошокот на средствата остварени со вршење 
здравствени прегледи 

Член 37 
Овластениот службеник на органот надлежен 

за работите на инспекцијата има право да зема 
мостри од прехранбените продукти или суровините 
заради испитување дали тие им одговараат на про-
писите за задравствената исправност. 

Работните организации и другите производите-
ли или продавачи се должни на органот надлежен 
за работите на инспекцијата да му ги стават бес-
платно на располагање заради земање мостри по-
требните количини прехранбени продукти или су-
ровини. 

За земањето на мостри се составува записник, 
кој го потпишуваат овластениот службеник на ор-
ганот надлежен за работите на инспекцијата кој 
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ја зема мострата и одговорниот службеник одно-
сно лицето од кое се зема мострата. 

СОЈУЗНИОТ секретар за здравство \и социјална 
политика донесува поблиски прописи за начинот 
на земање мостри и за постапката за вршење ана-
лизи и суперанализи на одделни видови прехран-
бени продукти. 

Член 38 
По земањето на мострите органот надлежен за 

работите на инспекцијата е должен веднаш мо-
страта да и ја достави заради анализа на устано-
вата определена за испитување на прехранбените 
продукти. ' 

Установата на која мострата и е доставена е дол-
жна без одлагање да изврши анализа на мостра-
та и за резултатот да го извести веднаш органот 
што и ја доставил мострата. 

Извештајот за резултатот на анализата мора да 
содржи наод и мислење дали е испитаниот пре-
хранбен продукт исправен или е неисправен, а ако 
е неисправен — поради што е неисправен. 

Органот надлежен за работите на инспекци-
јата е должен за резултатот на извршеното испи-
тување да го извести имателот на прехранбениот 
продукт односно на суровината од која е земена 
мострата. 

Со прописите на надлежниот републички орган 
се определува во кои здравствени и други уста-
нови на територијата на републиката може да се 
врши испитување на здравствената исправност 
на прехранбените продукти. 

Член 39 
Резултатот на анализата има сила на доказ 

за здравствената исправност односно неисправност 
на прехранбениот продукт или суровината чија 
мостра е испитана. Оспорување на овој доказ може 
да се врши само со барање да се изврши суперана-
лиза според одредбите од овој закон. 

Член 40 
Ако работната организација или друг произ-

водител или продавач, чии прехранбени продук-
ти или суровини се врз основа на земената мостра 
испитани, не е задоволен со резултатот од анали-
зата, може во рок од три дена од соопштувањето 
на резултатот од анализата да бара од органот 
надлежен за работите на инспекцијата чиј овла-
стен службеник ја зел мострата за анализа, ду-
пликатот на мострата, земен во исто време и на 
ист начин, да го упати на суперанализа до за тоа 
определената установа што ќе ја означи самиот. 

Органот надлежен за работите на инспекци-
јата може и без барањето од ставот 1 на овој член 
да побара- некоја од за тоа определените установи 
да изврши суперанализа на дупликатот на мо-
страта на прехранбениот продукт или суровината. 

Одредбите од членот 38 ст. 2 до 4 на овој закон 
согласно важат и за суперанализите. 

Сојузниот секретар за здравство и џ социјална 
политика ги определува здравствените и други 
установи во кои можат да се вршат суперанализи 
на прехранбени продукти и нивни суровини во 
поглед на здравствената исправност. 

Член 41 
Ако резултатот од суперанализата не е согла-

сен со резултатот од анализата, меродавен е резул-
татот од суперанализата. 

Ако органот -надлежен за работите на инспек-
цијата врз основа на резултатот од анализата на 
мострата презел некои мерки за обезбедување, а 
резултатот' од суперанализата покаже дека на тие 
мерки им нема место, тој е должен веднаш да го 
запре извршувањето на наредените мерки и ра-
ботите да ги доведе во поранешната состојба, ако 
е тоа можно. 

Член 42 . 
Ако со анализата или суперанализата се утвр-

ди дека прехранбените дродукти или суровините 
се неисправни, трошоците на анализата или су-

перанализата ги поднесува работната и друга ор-
ганизација или лицето чии прехранбени продукти 
се испитани. 

Ако со анализата или суперанализата се утвр-
ди дека прехранбените продукти се исправни, тро-
шоците на анализата или суперанализата ги под-
несува органот надлежен за работите на инспек-
цијата што ја доставил мострата заради анализа 
или суперанализа. 

Резултатот од суперанализа е меродавен и 
за трошоците на анализата. 
3. Здравствен надзор над просториите и уредите 

Член 43 
Здравствениот надзор над просториите во кои 

се произведуваат (или се чуваат или се пуштаат 
во промет прехранбени продукти, како и над уре-
дите што се употребуваат при производството или 
пуштањето во промет на прехранбените продукти, 
го вршат овластените Службеници на органот над-
лежен за работите на инспекцијата со непосреден 
преглед и собирање на потребни податоци и изве-
стувања од одговорните лица, од зашилениот пер-
сонал, како и од трети лица. 

Работните и други организации, дуќаните или 
лицата чии објекти, простории, постројки, мебел, 
прибор или други'уреди подлежат на здравствен 
надзор во смисла на овој закон, се должни на 
овластените службеници на органот надлежен за 
работите на инспекцијата да им овозможат несме-
ќавано вршење на службата и да им ги дадат 
сите потребни известувања. 

За извршениот преглед и за најдената состој-
ба, како и за собраните податоци и известувања 
добиени при вршењето на прегледот, се составува 
записник што го потпишуваат овластениот служ-
беник на органот надлежен за работите на инспек-
цијата што го извршил прегледот и одговорното 
службено лице во работната и друга организација 
или дуќанот, односно имателот на дуќанот. 

4. Здравствен надзор над запослениот персонал 
Член 44 

Здравствениот надзор над лицата што на свбите 
работни места во производството или прометот на 
прехранбени продукти доаѓаат во допир со пре-
хранбените продукти опфаќа: 

1) здравствен преглед пред Стапување во рабо-
тен однос; 

2) здравствен преглед по пребслените болести 
наведени во членот 25 од овој закон; 

3) повремени здравствени прегледи во текот на 
запослувањето. 

Со здравствените прегледи од ставот 1 на овој 
член се утврдз^ва дали постои или не постои пречка 
за да се запослат лица на определени работни ме-
ста во смисла на членот 25 од овој закон. 

Трошоците на задолжителЈшот здравствен пре-
глед пред стапувањето во работен однос ги подне-
сува организацијата, установата, дуќанот односно 
работодавецот кај кого се запослени овие лица 
IV. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЗАШ-

ТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Член 45 

Заради заштита на здравјето Ћа населението, 
органот надлежен за работите на инспекцијата има 
право и должност да презема мерки на обезбедува-
ње, и тоа: 

1) забрана на пуштањето во промет на неис^ 
правни прехранбени продукти; 

2) забрана на увозот на неисправни прехранбе-
ни продукти; 

3) забрана на располагањето со неисправни пре-
хранбени продукти; 

4) одземање на неисправни прехрамбени про-
дукти; 

5) уништување на неисправни прехранбени 
продукти; 

6) наредба за отстранување на недостатоците во 
производството; 
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7) забрана на употребата на просториите и уре-
дите за производство или промет на прехранбени 
продукти; 

8) наредба за отстранување на болните лица'од 
определените работни места. 

За секоја од мерките на обезбедување од ставот 
1 на овој-член органот надлежен за работите на 
инспикцијата И дава на работната организација од-
носно на производителот или на продавачот кај 
кого се наоѓаат прехранбените продукти, по пра-
вило, писмена наредба. 

Наредбите за извршување мерките на обезбеду-
вање од ставот 1 на овој член ги издава органот 
надлежен за работите на инспекцијата кој според 
членот 28 од овој закон го врши здравствениот 
надзор. 

Член 46 
Овластените инспектори можат при вршење 

на инспекцискиот преглед да издадат и усна на-
редба за извршување на определени мерки на о-
безбедување: 

1) кога опасноста за здравјето или животот на 
луѓето бара определена мерка на обезбедување да 
се преземе веднаш, без никакво одлагање; 

2) кога постои опасност од прикривање, замена 
или уништување на предмети или докази, ако мер-
ката на обезбедување не се презема без одлагање; 

3) кога се во прашање прехранбени продукти 
што самостојни производители, односно лица што 

,самостојно учествуваат во прометот, ги пуштаат во 
промет на пазари или на други јавни места на кои е 
дозволена продажба на прехранбени продукти. 

Член 47 
Кога овластениот службеник на органот надле-

жен за работите на инспекцијата при вршење на 
прегледот на прехранбени продукти ќе се посомнева 
дека продуктите не им одговараат на прописите за 
здравствената исправност или дека се фалсифику-
вани, а не може тоа сам да го утврди. на местото 
каде што се наоѓаат прехранбените продукти, тој ќе 
земе мостри од сомнителните продукти и ќе постапи 
според чл. 37 и 38 од овој закон, а на работната 
организација односно на производителот или продал 
вачст кај кого се наоѓаат прехранбените продукти 
ќе им забрани да ги пуштат во промет продуктите 
од кои се земени мосторите. На ист начин ќе постапи 
органот на инспекцијата и кога ќе се посомнева дека 
прехранбените продукти се бојосани или конзерви-
рани противно на одредбите од овој закон. 

Ако овластениот службеник на органот надле-
жен за работите на инспекцијата се посомнева дека 
прехранбените продукти се штетни за здравјето, тој 
ќе го забрани и секое располагање' со нив до доне-
сување на решение врз основа на резултатот од 
испитувањето на мострите. 

Прехранбените продукти чие пуштање во промет 
е забрането, по правило, не се одземаат; туку му се 
оставаат на чување на оној кај кого се затечени, со 
попис кој се прилага кон записникот за земањето 
на мострите. До исклучок, ако постои опасност од 
мешање со други прехранбени продукти, или ако 
прехранбените продукти се затечени кај лице што 
за нив не е одговорно или ако инаку не би било 
целесообразно прехранбените продукти да се оста-
ват на чување кај оној кај кого се затечени, органот 
надлежен за работите на инспекцијата ќе издаде 
наредба за привремено одземање на прехранбените 
продукти заради обезбедување. Во тој случај пре-
возот и чувањето на прехранбените продукти се 
вршат на трошок на оној од кого се одземени. 

Ако постои опасност лесно- расипливи прехран-
бени продукти да се расипат пред да биде завршено 
испитувањето на мострите, органот надлежен за 
работите на инспекцијата може да ја одобри нивната 
употреба или преработка за други цели и пред до-
бивањето на конечен резултат од испитувањето на 
мострите од таквите прехранбени продукти. 

Член 48 
Ако со испитувањето на мострите се утврди дека 

прехранбените продукти се штетни за здравјето или 
се расипани, органот надлежен за работите на ин-
спекцијата со свое решение ќе ја потврди наредбата 
издадена според членот 47 од овој закон и ќе го 
забрани секое располагање со таквите прехранбени 
продукти што би можело да има за цел тие да се 
употребат за исхрана на луѓето. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
може, на предлог од работната организација односно 
од производителот или продавачот на кој таквите 
прехранбени продукти му припаѓаат, посебно да 
одобри тие да се употребат или да се преработат за 
други цели. Во тој случај овој орган може, по по-
треба, таквите прехранбени продукти пред нивната 
употреба или преработка да ги онеспособи за чо-
вечка исхрана со додавање на соодветни средства 
(денатурирање) или може д,а нареди тие со денату-
рирана да се онеспособат за човечка исхрана. 

Органот надлежен за работите на инспекцијата 
ќе нареди неисправните прехранбени продукти под 
негов надзор да се уништат: 

1) ако од прехранбените продукти застрашува за 
здравјето на луѓето сериозна опасност која на друг 
начин ве може да се отстрани; 

2) ако оној што му припаѓаат прехранбените про-
дукти не стави во рокот што ќе му го определи 
органот надлежен за работите на инспекцијата пре-
длог за употреба или преработка на прехранбените 
продукти за други цели. 

Уништувењето на прехранбените продукти или 
нивната преработка, како и нивното онеспособување 
за човечка исхрана, во случај кога ова не го врши 
самиот орган надлежен за работите на инспекцијата, 
се врши под негов надзор. 

Трошоците во врска со уништувањето на пре-
хранбените продукти, нивната преработка или нив-
ното онеспособување за човечка исхрана, ги подне-
сува оној кај кого ое затечени" прехранбените 
продукти. 

Член 49 
Ако за неисправен прехранбен продукт може да 

се претпостави дека се наоѓа во промет на пошироко 
подрачје, органот на управата за работи на инспек-
цијата што ја утврдил неисправноста на прехранбе-
ните продукти е должен да ги извести за тоа 
надлежните органи на инспекцијата на тоа подрачје. 

Во случаите од ставот 1 на овој член, надлежни-
те органи на управата за рфоти на инспекцијата се 
должни на својата територија да применат соодветна 
мерка на обезбедување во поглед н,а ист прехранбен 
продукт. 

Член 50 
Ако со испитувањето на мострата се утврди дека 

прехранбените продукти се фалсификувани или 
дека во поглед на составот не им одговараат на про-
писите или ДЈека се бојосани или конзервирани, 
противно на одредбите од овој закон но дека можат 
без штетни последници да се употребат за човечка 
исхрана, било по предходна преработка било без 
преработка, органот надлежен за работите на ин-
спекцијата ќе го одобри на предлог од лицето кај 
кое прехранбените продукти се затечени начинот на 
нивната употреба. 

Ако прехранбените продукти од став,от 1 на овој 
член не можат да се употребат за човечка исхрана, 
органот надлежен за работите на инспекцијата ќе 
ја одобри нивната употреба или преработка за други 
цели, или ќе нареди нивно уништување, согласно со 
одредбите што важат за прехранбените продук-ти 
што се штетни за здравјето или се раситни 
(член 48). 

Член 51 
Ако ,органот надлежен за работите на инспекци-

јата утврди дека прехранбени продукти за кои е 
задолжителна декларацијата се пуштени во промет 
^декларирани или неточно односно непотполно 
декларирани, ќе го забрани нивното понатамошно 
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пуштање во. промет додека не бидат правилно дек-
ларации. 

Член 52 
Ако органот надлежен за работите на инспек-

цијата со прегледот на прехранбен,ите продукти или 
суровините што се увезуваат утврди дека тие не им 
одговараат на прописите во поглед на нивната 
здравствена исправност, ќе го забрани нив,ниот увоз 
во земјата за какви и да било цели и ќе му нареди 
на увозникот неисправните прехранбени продукти 
да му ги стави на располагање на испраќачот, опре-
делувајќи и рок во кој таа наредба мора да се 
изврши. 

Член 53 
Ако овластениот службеник на органот надле-

жен за работите на инспекцијата при прегледот на 
прехранбените продукти сам утврди дека продуктите 
се хигиенски неисправни, може по потреба да ги 
одземе таквите прехранбени продукти, а во опреде-
лени случаи да го нареди или да го изврши нивното 
уништување. Овластениот службеник е должен во 
тој случај по барање на оној кај кого се прехранбе-
ните продукти затечени, да му предаде мостра од 
одземениот односно уништениот прехранбен продукт. 

Член 54 
Ако овластениот службеник на органот надле-

жен за работите на инспекцијата при вршењето на 
здравствен преглед се посомнева дека суровните 
"употребени или наменети за производство на пре-
хранбени продукти се хигиенски неисправни, ќе 
земе мостри од сомнителните суровини и ' ќ е ја за-
брани употребата на тие суровини додека не се 
изврши испитувањето. 4 

Ако со испитувањето се утврди дека суровините 
се хигиенски неисправни, органот надлежен за 
работите на инспекцијата ќе нареди запирање на 
производството на прехранбените продукти од тие 
суровини, овој орган може да одобри таквите суро-
вини да се употребат за други цели. односно да се 
преработат во други производи. 

Ако овие суровини не можат да се преработат 
или да се употребат за други цели, органот надлежен 
за работите на инспекцијата ќе го нареди нивното 
уништување. 

Член 55 
Ако органот надлежен за работите на инспекци-

јата утврди дека објектите, просториите, построј-
ките, мебелот, опремата, приборот или другите 
уреди, што служат или се употребуваат при про-
изводството ил,и прометот на прехранбени продукти, 
имаат недостатоци што неповоно влијаат врз хиги-
енската исправност на прехранбените продукти, ќе 
нареди да се отстранат недостатоците и ќе го опре-
дели рокот во кој овие недостатоци мораат да се 
отстранат. 

Ако недостатоците не бидат отстранети во 
определениот рок, органот надлежен за работите на 
инспекцијата ќе ја забрани употребата на оние 

" објекти, простории, постројки, мебел, опрема, при-
бор или уреди од ставот 1 на овој член на кои се 
утврдени недостатоците — додека не се изврши 
наредбата за отстранување на недостатоците. 

- По исклучок, ако поради утврдените недостатоци 
постои непосредна опасност за здравјето на потро-
шувачите, органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспецијата може веднаш да ја забрани 
употребата на оние објекти, простории односно 
уреди што ја предизвикуваат таквата опасност. 

Член 56 
Ако органот надлежен за работите на инспекци-

јата утврди дека е во производството или промет 
на прехранбени продукти запослено лице што во 
смисла на членот 25 од овој закон не смее да биде 
запослено на тие работи, ќе И нареди на организаци-
јата, установата, дуќанот односно работодавецот та-
квото лице веднаш да го отстрани од работите на 
производството или ,прометот на прехранбени про-
дукти. 

На лицето што во смисла на ставот 1 од овој 
член ќе биде острането од работа му припаѓа за 
време на спреченоста за работа надоместок според 
прописите за здравственото ошгуравање. 

V. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 
Член 57 

Ако со испитувањето на прехранбените продукти 
или суровините, во поглед на кои се применети 
мерките за обезбедување од главата IV на овој 
закон, се утврди конечно дека тие прехранбени 
продукти односно суровини биле исправни, или дека 
нивната неисправност не јаобусловувала примената 
на онаа мерка на обезбедување што била применета, 
органот надлежен за работите на инспекцијата чиј 
овластен службеник ги наредил мерките за обез-
бедување односно кој за тоа донесол решение, ќе-ја 
укине таа наредба односно решение, а одземените 
прехранбени продукти ќе му ги врати на оној од 
кого се одземени. 

АКО одземените прехранбени продукти не можат 
да се вратат, затоа што се уништени или затоа што 
поради стоењето се расипале, сопственикот може да 
бара од соодветната општествено-политичка заед-
ница да му ја надомести настаната штета. 

Сопственикот на прехранбените продукти може 
да бара надоместок на штетата и во случај кога 
прехранбените продукти не бкле одземени, но се 
расипале поради забраната на нивното пуштање во 
промет.^ 

Член 58 
Барањето за надоместок на штетата во случаите 

од членот 57 на овој закон ја опфаќа вредноста што 
ја имале уништените или расипените прехранбени 
продукти според просечните пазарни цени на про-
изводите од ист вид во местото и на денот на презе-
мањето на мерките за обезбедување. 

Барањето за надоместок на штетата му се подне-
сува на органот надлежен за работите на инспекци-
јата што ја -презел мерката за обезбедување. Овој 
орган донесува решение за надоместок на штетата. 

Ако оштетениот сопственик на прехранбените 
продукти не е задоволен со решението за надоместок 
на штетата донесено во смисла на ст. 1 и 2 од овој 
член, отштетното барање може да го оствари со туж-
ба против општествено-политичката заедница ка ј 
надлежниот суд од општа надлежност. 

Член 59 
Општествено-политичката заедница што е дол-

жна да ја надомести штет,ата според одредбите од. 
чл. 57 и 58 на овој закон има право на надоместок 
од 'службениците што со својата незаконита работа 
ја предизвикале штетата. 

За сторената штета службениците одговараат 
според прописите за дисциплинската и материјална-
та одговорност на стручните лица во државните 
органи. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 60 

Работна или друга организација што врши сто-
панска дејност ќе се казни за стопански престап со 
парична казна од 1,000.000 до 5,000.000 динари: 

1) ако пушта во промет прехранбени продукти 
кои во поглед на својот состав не.им одговараат на 
прописите, кои се штетни за здравјето или се ра-
сипени (чл. 6, 10 и 11); 

2) ако произведува прехранбени продукти од 
суровини штетни за 'здравјето или расипана 
(член 13); 

3) ако пушти во промет фалсификувани пре-
хранбени продукти (член 12); 

4) ако за бојосување на прехранбените продукт^ 
употребува бои што се штетни за здравјето или со-
држат матери штетни за здравјето или бојоса пре-
хранбени продукти за да ја прикрие нивната здрав-
ствена неисправност (членон); 

5) ако конзервира прехранбени продукти со хе-
миски средства што не се дозволени за конзерви-
рање прехранбени -продукти или конзервира пре-
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хранбени продукти за да ја прикрие нивната здрав-
ствена неисправност (член 15); 

6) ако употребува материјал за пакување кој 
доаѓа во непосреден допир со прехр-анбените про-
дукти, кој содржи состојки штетни за здравјето 
(член 17); 

7) ако овозможи прехранбените продукти чија 
употреба или преработка е дозволена само за други 
цели (член 47), да бидат употребени за исхрана на 
луѓето. 

За престапот од ставот 1 на овој член покрај 
паричната казна ќе се изрече и заштитната мерка 
одземање на имотната корист, ако е таа стечена со 
извршениот престап. 

За -дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одговор-
ното лице во работната или друга организација. 

Член 61 
Работна или друга организација ќе се казни за 

стопански престап со парична" казна до 1,000.000 
динари: 

1) ако пушти во промет недекларирани односно 
неточно или непотполно декларирани прехранбени 
продукти кои пред пуштањето во промет подлежат 
на задолжителна декларација, или ако пушти во 
промет неточно декларирани прехранбени продукти 
што не подлежат на задолжителна декларација (чл. 
14, 16, 18 и 19); 

2) ако при рекламирање, огласување, или нуде-
ње на продажба на прехранбени продуктАѕаведува 
податоци што не им одговараат на податоците од 
декларацијата или ако при рекламирање го истак-
нува лековитото дејство на прехранбениот продукт 
односно ако употреби слики, цртежи, знаци или из-
рази што би можеле да ги доведат потрошувачите 
во заблуда во поглед на својствата на прехранбе-
ните продукти (член 20); 

3) ако постапи противно на наредбите односно 
решенијата за примена на мерките за обезбедување 
во поглед на пуштањето во промет, увозот, распола-
гањето или уништувањето на прехранбените про-
дукти (чл. 47, 48 и 51 до 53). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се. 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
работната или друга организација со парична каз-
на до 50.000 динари. 

Член 62 
Ако дејствието од членот 60 став 1 на овој закон 

го стори лице што е самостоен производител на 
прехранбени продукти или друго лице што само-
стојно учествува во прометот на прехранбени про-
дукти, ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 500 ООО динари. 

Ако дејствието од членот 60 став 1 на овој закон 
го стори организација која не врши стопанска деј-
ност, ќе се казни за прекршок со парична: казна до 
500.000 динари, а одговорното лице во таквата ор-
ганизација ќе се казни со парична казна до 50.000 
динари. 

Член 63 
Работна или друга организација ќе се казни за 

прекршок со парична казна до 1,000.000 динари: 
1) ако за производство или промет на прехран-

бени продукти употребува простории, постројки, ме-
бел, прибор или други уреди што не им одговараат 
на пропиша,ните услови (чл. 21 и 23); 

2) ако врши производство или промет на пре-
хранбени продукти во простории чија употреба за 
таа цел е забранета или продава прехранбени про-
дукти надвор од просториите и јавните места опре-
делени за продажба на прехранбени продукти спро-
тивно-на прописите за тоа (член 22); 

3) ако врши превоз на прехранбени продукти на 
начин кој не ја обезбедува нивната хигиенска ис-
правност или ако специјални превозни средства и 
специјална амбалажа наменета за превоз односно 
пренос на определени прехранбени продукти упо-
требила друга цел (член 24); 

4) ако работно место каде што работникот доаѓа 
во непосреден допир со прехранбени продукти, за-

нос ли лице за ќое се знае дека според членот 25 од 
овој закон не смее да биде запослено на такво ра-
ботно место; 

5) ако не врши испитување на исправноста на 
прехранбените продукти кога е должна, да го вр-
ши тоа или ако за ова испитување не води евиден-
ција на начинот определен со прописите на надле-
жниот орган (член 32); 

6) ако не уништи прехранбени продукти или 
кивни суровини чие" уништување е наредено или ако 
не оспособи за човечка исхрана прехранбени про-
дукти чие онеспособување е наредено (член 48) 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 50.000 ди-
нари и одговорното лице во работната или друга 
организација. 

Член 64 
Ако дејствието од членот 63 став 1 на овој за-

кон го стори лице што е самостоен производител 
на прехранбени продукти или друго лице што уче-
ствува во прометот на прехранбени продукти, ќе 
се казни за прекршок со парична казна до 100.000 
динари. 

Член 65 
Работната или друга организација што врши 

стопанската дејност или лице што е самостоен про-
изводител на прехранбени продукти или што само-
стојно' учествува во прометот на прехранбени про-
дукти ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 100.000 динари: 

1) ако при конзервирање на прехранбени про-
дукти употреби поголеми количини хемиски сред-
ства за конзервирање отколку што е со прописите 
дозволено (член 15); " 

2) ако го бојоса материјалот за пакување, кој 
непосредно доаѓа во допиру со прехранбените про-
дукти, со бои што не се дозволени а не се ниту 
штетни за здравјето, или ако употреби таков мате-
ријал за пакување на прехранбени продукти 
(член 17); 

3) ако му додава на материјалот за пакување на 
прехранбени продукти заштитни средства "што не се 
дозволени а не се Штетни за здравјето (член 17); 

4) ако не обезбеди за лицата, што во производ-
ството или прометот на прехранбени продукти до-
аѓаат во непосреден допир со прехранбените про-
дукти, да носат посебна работна облека односно ра-
ботам обувки, или ако не ја спречи употребата на 
работната облека или обувки надвор од работните 
простории (член 27). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 20.000 ди-
нари и одговорното лице во работната или друга 
организација 

Член 66 
Ќе се казни за прекршок со парична казна до 

20.000 динари лице што е самостоен производител 
на прехранбени продукти или што самостојно уче-
ствува во прометот на прехранбени продукти, а со 
парична казна до 10.000 динари лице што е непо-
средно запослено во производството или прометот 
на прехранбени продукти, ако со кршењето на про-
пишаните или наредените хигиенски мерки или на 
основните правила на хигиената при постапувањето 
со прехранбените продукти во производството или 
во прометот ги загадува прехранбените продукти 
или на друг начин ја загризува нивната хигиенска 
исправност. 

Член 67 
Покрај казните за престапите од чл. 60 и 61 и 

казните за прекршоците од чл. 62 до 66 ца овој за-
кон, спрема сторителот може да ^е изрече и заштит-
на мерка одземање на предметот со ној е сторен пре-
стапот или прекршокот, без право на надоместок. 

Заштитната мерка одземање на предметот ја из-
рекува органот што ја води постапката по преста-
пите односно по прекршоците. 

Одземените предмети му се предаваат на распо-
лагање на општинското собрание на чија територија 
е сторен престапот или прекршокот. 
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Член 68 
Ќе се казн,ат за прекршок со парична казна од 

2.000 динари, а во повторен случај со парична каз-
на од 5.000 динари одговорното лице во работна или 
друга организација што врши производство или 
промет на прехранбени продукти или врши угости-
телски услуги, лицето што е самостоен производи-
тел или продавач на прехранбени продукти или 
самостојно врши угостителски услуги, како и друго 
лице запослено непосредно во производството или 
прометот на прехранбени продукти или во вршењето 
н,а угостителски "услуги, ако со грубото кршење на 
основните барања на хигиената при работењето со 
прехранбени продукти, или во одржувањето на лич-
ната чистота или чистотата на работната облека, на 
работните и споредните простории, на уредите или 
приборите за работа и вршење услуги го загрозуваат 
хигиенското производство или прометот на прехран-
бените продукти или хигиенското вршење на уго-
стителските услуги-, 

Прекршоците од ставот 1 на овој член ги утвр-
дуваат и казните ги изрекуваат во прв степен овла-
стените службеници на органот надлежен за рабо-
тите на санитарната односно ветеринарната инспек-
ција при вршењето на прегледот на местото на про-
изводството или на прометот на прехранбени про-
дукти односно на местото на вршењето на угости-
телски услуги, според постапката предвидена во 
Основниот закон за прекршоците. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Со 8 април 1965 година како ден на влегува-

њето во сила на Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за здравствениот надзор над пре-
хранбените продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65) престана да важи Уредбата за спроведување 
на Основниот закон за здравствениот надзор над 
прехранбените продукти („Службен ли-ст на ФНРЈ", 
бр. 31/56). 

761. 

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со чле-
нот 152 од Законот за изборот на сојузните прате-
ници, а бидејќи е во Организационо-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина испразнетб прате-
ничките место во Изборната единица 69 — МурСка 
Собота, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за Организационо-политич-
киот собор на Сојузната скупштина во Изборната 
единица 69 — Мурска Собота. 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 24 
ноември 1965 година. 

Бр. 010-1650/1 
18 септември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

. 762. 
Врз основа на членот 77 б став 2 од За-

конот за организацијата на Југословенските желе-
зници („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63, 17/64 и 
16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НИВОТО НА ПРОСЕЧНАТА 
ДЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ШТО СЛУЖИ КА-
КО ОСНОВ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА НА НАДОМЕСТОК 
1. Нивото на просечната пена за превоз на сто-

ки на железничките транспортни претпријатија по 
единица на превоз, што служи како основ за утвр-
дување на правото на ,железничките транспортни 
претпријатија на надоместокот од членот 776 од 
Законот за организацијата на Југословенските же-
лезници се определува во износ од 16 динари за 1 
нето-тонски километар превезени стоки 

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

Р. п. бр. 147 
21 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

763. 
Врз основа на членот 95 став 3 од Основниот 

закон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Службен 
листана СФРЈ", бр. 16/65), во согласност со сојузни-
от секретар за сообраќај и врски, сојузниот секре-
тар за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДЕЗИНФЕ-
КЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ЈАВ-
НИОТ СООБРАЌАЈ СО КОИ СЕ ОТПРЕМААТ 
ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНИ, СУРО-

ВИНИ И ОТПАДОЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за дезинфекција на превоз-
ните средства на јавниот сообраќај со кои се от-
премаат животни, производи од животни, суровини 
и отпадоци („Службен лист^ на ФНРЈ", бр. 37/55) 

- називот на правилникот се менува и гласи: „Пра-
вилник за дезинфекција на превозните средства 
со кои се отпремаат добиток, производи од добиток, 
суровини и отпадоци". 

Член 2 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Железничките коли, камиони, воздухоплови 

и пловни објекти (во понатамашниот текст: прево-
зните средства) со кои се превезува добиток, прои-
зводи од добиток, суровини , отпадоци и ѓубре се 
дезинфикуваат на начинот пропишан со овој пра-
вилник. 

Како добиток во смисла на ставот 1 од овој ч л е н 
се смета добитокот определен во членот 32 став 2 
од Основниот закон за мерките за унапредување 
на сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот." 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Дезинфекцијата на превозните средства се вр-

ши пред натоварот и по истоварот на добитокот, 
производите од добиток, с,уровините и отпадоците." 

Член 4 
Членот 9 се брише. 

Член 5 
Во членот 10 зборовите: „на јавниот сообраќај" 

се бришат, а зборовите: „Ветеринарниот инспектор 
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што врши контрола на истоварувањето" се заме-
нуваат со зборовите: „надлежниот ветеринарен 
инспектор на чие подрачје се врши дезинфекци-
јата". 

Член 6 
Во членот 13 став 4 зборовите: „од чл. 3 на-

Основниот закон за заштита на добитокот од зараз-
ните болести" се заменуваат со зборовите: „од чле-
нот 33 на Основниот закон за мерките за унапреду-
вање на сточарството и за здравствената заштита 
на добитокот". 

Член 7 
' Во членот 14 став 1 втората реченица -се брише. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Решението за дезинфекција ветеринарниот ин-

спектор го доставува до носителот на правото за 
користење односно до сопственикот на превозното 
средство, или до заповедникот на брод односно воз-
духоплов и од претпријатието на друмскиот соо-
браќај." 

Член 8 
Во членот 27 став 3 по зборовите: „ветеринар-

ниот инспектор" запирката и зборовите: „или ако 
го нема него, надлежниот лучки односно приста-
ништен орган," се бришам. 

Член 9 
Чл. 34, 38 и 39 се бришат. 

Член 10 
Во сите одредби на правилникот зборот: „жи-

вотни" се заменува со зборот: „добиток", зборовите: 
„производи од животни" — со зборовите „произво-
ди од добиток", зборовите: „брод (пловило" — со 
зборовите: „пловен објект", а зборот: „авион" со 
зборот: „воздухоплов" во соодветна граматичка 
форма. 

Во сите одредби на правилникот зборовите: 
„претходниот став" и „претходниот член" се заме-
нуваат со соодветен број на ставот односно членот 
н^ кој се однесуваат. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 323-36^65-6 

7 септември 1965 година 
Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и 

шумарство. 
Душан Илиевиќ, с. р. 

764. 
Врз основа на членот 5 ст. 1 и 2 од Законот 

за ограничување на испораката на електрична е-
нергија во случај на општ недостиг на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65), со-
јузниот секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИ,ЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1 Од 1 октомври 1965 година во 6 часот ќе им 

се врши ограничување на испораката на електрич-
на енергија на потрошувачите на територијата на 
Југославија, и тоа: 

1) за призводност на карбид, за про-
изводство на феролегури и на легури од 
други метали и за електричните печки за 
производство на сурово железо од руда — 60%; 

2) за индустриските постројки што тро-
шат електрична енергија во поголеми коли-
чини за технолошки цели (Електрични печки 
за производство на сурово железо од руда по 
континуирана постапка, електролиза на а-
луминиум и други обоени метали, електрич-

ни /печки за производство на електрочелик 
и челичен и железен лив, други електротер-
мички постројки и електрохемиски постој-
ки) - - - - - - - - - - - 15%; 

3) за стопанските дејности што трошат 
електрична енергија претежно за погон на 
мотори и осветление; за осветление на ули-
ци, излози и реклами; за загревање на стан-
бени и деловни простории — — — — — 12%; 

Ограничувањето на испораката на електрична 
енергија се врши со примена на "процентот од ста-
вот 1 на оваа точка врз количините електрична 
енергија договорени за испорака во рамките на 
електроенергетскиот биланс на југословенското е-
лектростопанство за 1965 год,ина во времето на тра-
ењето на ограничувањето на испораката на елек-
трична енергија. 

2. Електростопанските претпријатија што вршат 
пренос на електрична енергија и електростопан-
ските претпријатија што вршат дистрибуција на 
електрична енергија се должни по пат на посебна 
евиденција да контролираат дали потрошувачите 
од точката 1 на оваа наредба се придржуваат кон 
определеното ограничување на испораката на елек-
трична енергија и за тоа да ја известуваат над-
лежната диспечерот служба. 

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

Бр. 4566/1 . 
27 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

765, 

Врз основа на членот 7, 14 став 1 и членот 59 
од Основниот закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГЛАМНАТА 
И ЦРНИЛОТО КАЈ ЖИТАТА И НА ЖИТНАТА 

НЕМАТОДА 

1. Во Наредбата за мерките за сузбивање на 
гламната и црнилото кај житата и на житната не-
матода („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/65), пред 
точката 1 се додава нова точка 1, која гласи: 

,Д. Семе од посеви на пченица, 'рж, овес, јач-
мен и пченка на кои е утврдено присуство на глам-
на (Tilletia ѕрр), црнило (Ustilago ѕрр.) или житна 
нематода (An-guillina tritici Steinb) не смее да се 
пушта во промет ниту да се користи за производ-
ство." 

Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 2 до 4. 
2. Во досегашната точка 1 став 1 по зборовите: 

„дезинфицирано со тилетицид" се става точка и по-
натамошните зборови до крајот се бришат. 

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

Бр. 6-321-26/65 
20 септември 1965 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар за 
земјоделство и шумарство, 

Душан Илиевиќ, с. р. 
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766. 

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот 
за условите и начинот за вршење задолжителна и-
мунизација против заразни болести (,,Службен лист 

\ на СФРЈ", бр. 2/65), сојузниот секретар за здрав-
ство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТА-
НОВИ ШТО МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИ-
ЈА ПРОТИВ ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИ-

ЦА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 
1. Имунизација против жолта треска на лица во 

меѓународниот сообраќај, можат на територијата 
на Југославија да вршат следните здравствени у-
станови: 

1) Републички завод за здравствену заштнту 
— Белград: 

2) Завод за заштиту здравља — Загреб; 
3) Републички завод за здравствено варство — 

Љубљана; 
4) Срески завод за здравствену заштиту — Са-

раево; 
5) Завод за здравствено варство — Копер; 
6) Завод за заштиту здравља — Риека; 
7) Завод за заштиту здравља — Сплит; 
8) Завод за заштиту здравља — Осиек. 
2. Имунизација против колера на лица во ме-

ѓународниот сообраќај, можат на територијата на 
Југославија да вршат сите здравствени установи 
што ги исполнуваат условите пропишани во чл. 54, 
55, 56 и 59 од Правилникот за условите и начинот 
за вршење задолжителна имунизација против за-
разни болести. 

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

Бр. 03-51-13/14 
16 септември 1965 година 

Белград 
Заменик ,сојузен секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
, , Никола Георгиевски, с. р. 

767. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛОВЕЧ-

КА МУНИЦИЈА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Ловечка муниција — Ловечки 
фишек за пушка сачмарка — — JUS HD4.101 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен, и влегува во сила на 1 
април 1966 година. 

Бр. 25-5753/1 
18 септември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

788. 
Брз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стана,др дизаци ја до-
несув-а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во Издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Типови на одводнување коловози и 

прибрежни страни на патишта JUS U.S4.062 
Типови на осигурување косини' на 

насипи, за с еци и ножици на на-
сипи - - - - - - - - JUS U.S4.064 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1966 година. 

Бр. 18-5751/1 
18 септември 1965 година 

Белград 
- Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

769. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ, 
ЛАКОВИ, СУРОВИНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат' следните југосло-
венски стандарди: 

Аноргански пигменти: 
Оловна глеѓ - - - - - JUS Н.С1.022 
Париско сино - - - - - JUS НС1.025 
Оловно бело ' - - - - - JUS НС1.030 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на о-

ва решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1966 година 

Бр . 25-5756/1 
18 септември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод ч 
за 'стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

770. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-
ДАРД ЗА ГУМЕНИ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА 
ТРАНСФУЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ 

НА КРВ И ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ 
1. Во југословенскиот стандард Гумени делови 

на опремата за трансфузија на човечка крв, де-
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ривати на крв и интравенозни раствори — JUS 
L, М5.500, кој е донесен со Решението за југосло-
венскиот стандард за гумените делови на опре-
мата за трансфузија за човечка крв, деривати на 
крв и интравенозни раствори (, Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/60), се вршат следните измени: 

1) во точката 2 зборовите: „тачке 4.4" се мену-
ваат и гласат: „тачке 3.3"; 

2) во точката 3 21 зборовите: ,-,тач. 4.6" се мену-
ваат и гласат: „тачки 3,36"; 

3) во точката 3.24 зборовите: тач. 4" се мену-
ваат и гласат: „тачки 3.36"; 

4) во точката 3.25 зборовите: „тачки 4.1" се мену-
ваат и гласат: „тачки 3 31"; 

5) во точката 3.26 зборовите: „тачки 4" се ме-
нуваат и гласат: „тачки 3.32"; 

6) во точката 3.27 зборовите: „тачки 4.4" се ме-
нуваат и гласат: „тачки 3.34"; 

7) во точката 3.28 зборовите: „тачки 4 3" се ме-
нуваат и гласат: „тачки 3.3»3"; 

8) во точката 3.29 зборовите: ,,тачки 4.5" се ме-
нуваат и гласат: „тачки 3.35". 

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

Бр. 10-4626/1 
12 јули 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, с. Р 

771. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди (,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 16/66 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Аноргански соли. Алуминиум-
сулфат, технички — — — — — JUS Н.В1.103 

Анор гански соли. Феросулфат, 
технички (зелена галица) — — JUS Н.В1.048 

Аноргански пигменти. Оловен 
миниум — — — — — — — — JUS Н.С 1.023 

Премачкувачки средства. Везир 
од ленено масло — — — — — JUS Н.С5.020 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1966 година. 

Бр. 25-5600/1 
9 септември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југoсловенскиот завод, 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, с. р. 

772. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр 16/6-0 и 30/62 .̂ директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Во југословенските стандарди што се дон вени 
со Решението за југословенските стандарди од обла-
ста на текстилната индустрија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/60) се вршат следните измени: у 

1) во југословенскиот стандард Волнени ткаени-
ни. Општи услови — JUS F.CO.011 точката 2.16 се 
менува и гласи: 

„2.16 Састав тканине предвиђа се уговором. Од-
ступања од проценту а л ног садржаја појединих вр-
ста влакана од уговорених процената сме износити: 

— за тканине које не садрже текстилна реге-
нерисана влакна највише ± 2%, 

— за тканине које садрже текстилна регенери-
сана влакна i 1% на сваких 10% употребљени^ 
регенериеаних влакана."; 

2) BIO југословенскиот стандард. Волнена влачена 
преѓа. Општи услови — JUS F.B2.012 точка 4.2 се 
менува и гласи: 

„4:2 Пређа мора имати уговором утврђени сас-
тав. Одступања од процентуалног садржаја поје-
диних врста влакана од уговорених процената смеју 
износити: 

— за пређе које не садрже текстилна р ег ене-
р г а н а влакна највише ± 2%, 

— за пређе које садрже текстилна регенерисана 
влакна i 1% на сваких , 10% употребљених реге-
нерисаних влакана.". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службе« лист на СФРЈ". 

Бр. 10-4627 
12 јули 1965 годиш 

Белград 
Директор 

на југословенскиот завод за 
стандардизацијa 

Славољуб Виторовић с. р. 

773. 

Врз основа ша членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА, ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

I. Во југословенскиот стандард Лични заштитни 
средства. Кожени заштитни нараквици — JUS Z. 
Bl.021 кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за заштитни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/63), точката 5.1 се менува и 
гласи: 

„5.1 Сваки саставни део рукавице мора бити 
израђен од једног комада коже (без наставка), о-
сим длана са доњим делом прстију који може бити 

израђен од више комада коже са шавом, на прегибу 
у почетку прстију." 

Точката 6.1 се менува и гласи: 
„6.1 Сви саставни делови рукавице израђују се 

од коже хромне, или семи-хромне штаве дрема 
JUS G.Bl,G4G/196i. Дебљина коже износи: 
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— за грубље радове: за израду свих делова ру-
кавица, осим палца, најмање 1,2 mm највише 2 mm, 
a за израду палца најмање 1,7 mm a највише 2,5 
nim, 

— за радове на машинама, који условљава ју 
велику осетљивост чула пипања и брзе покрете: 
за све делове рукавица најмање 0,4 mm a највише 
0,8 mm.". 

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

Бр. 10-4624 
12 јули 1965 година 

Белград 

Директор 
ва Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, с. р. 

774. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПOMO-
ШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИ-

ЈАТА НА КОЖА И ТЕКСТИЛ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Помошни средства за кожа и тек-

стил. Сулфатирано рицинусово 
масло — — — — — — — JUS Н.М2.030 

Земање мостри и методи за испиту-
вање на сулфатираните масла JUS Н.М8.051 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката I на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1966 година. 

Бр. 24-5601/1' 
9 септември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод. 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, е̂  р. 

775. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот 
за југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ОД ОБЛАСТА НА КАРОСЕРИИТЕ НА 
ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во југословенскиот стандард Задолжителни 
мерки за автобуски каросерии — JUS M.N2.701, 
што е донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на каросериите на друмски 
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61 )t во 

точката 3.1 став 1 бројот: „4,5" се заменува со бро-
јот: „4,0". Ставот 2 се брише, 

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

Бр. 14-5577/1 
9 септември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод, 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р, 

776. 

врз основа на членот 29 став 1 од Законот за 
Југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА КОЧНИЦИТЕ СО ЗБИЕН ВОЗДУХ 

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА 

1. Решението за југословенските стандарди од 
" областа на кочниците со збиен воздух за железни-

чки возила („Службен лист на ФНРЈ", бр 6/62) 
^ престанува да важи. 

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

Бр. 21-5752/1 
18 септември 1965 година 

Белград 
, Директор 

, на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

777. 

Врз основа на точката 1 став 1 од Одлуката за 
пропишување Тарифа и технички услови за кори-
стење и вршење услуги на помогната локомотивска 
вуча во Сипскиот Канал „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/63), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Советот на Дирекцијата на Сипската локомо-
тивска вуча во Кладово донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ УСЛУГИ НА ПОМОШНАТА ЛОКОМО-

ТИВСКА ВУЧА ВО СИПСКИОТ КАНАЛ 

1. За користење услуги на помошната локомо-
тивска вуча во Сипскиот Канал во Ѓердапскиот сек-
тор на Дунав надоместокот се плаќа за Превлечени 
пловни објекти по следната тарифа: 

1) за пловни објекти до 543 тона носивост — 
34.200 динари односно 27,36 долари; 

2) за пловни објекти над 543 тона носивост -
63,30 динари односно 5,06 центи за секој тон но-
сивост. 

2. Надоместокот . од точката" 1 на ова решение 
се пресметува посебно за секој пловен објект, а врз 
основа на податоците што ги содржи баждарската 
исправа на пловниот објект. 

Надоместокот може да се пресмета и врз основа 
на извод од баждарската исправа, ако изводот со-
држи податоци за називот односно ознаката и но-
сивоста на пловниот објект и ако е заверен од 
надлежниот орган на земјата на припадноста на 
пловниот објект. 
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3. Брод или реморкерска поворка што во вре-
мето определено за користење услуги на помошната 
локомотивска вуча не ќе дојде пред низводниот 
влез во Сипскиот Канал (каналот Мал Ѓердап), 
плаќа надоместок од 12.500 динари односно 10 до-
лари за секој започнат час задоцнување. 

Како задоцнување нема да се смета времето на 
чекање пред влезот во каналот Мал Ѓердап ако 
влезот во каналот го затворила сигналната станица. 

4. Брод или реморкерска поворка што ќе се от-
каже од користење услуги на помошната локомо-
тивска вуча, а за тоа не ја извести Сипската ло-
комотивска вуча најдоцна на три часа пред мо-
ментот кога требало да отпочне влечењето, плаќа 
надоместок како да е извршена услугата на вле-
чење, а најмногу во износ од 75.000 динари односно 
60 долари. 

5. Износот на надоместокот за услуги на по-
мошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал 
мора да се плати во рок од 30 дена од денот па 
приемот на сметката. Плаќањето се врши преку 
сметката на Дирекцијата на Сипската локомотивска 
вуча кај Народната банка на Југославија. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за Тарифата 
,на надоместоците за користење услуги на по-
мошната лоќомотивска вуча во СРШСКИОТ Канал 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/63). 

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

Бр. 1306 
19 август 1965 година 

Кладово 

Председател 
на Советот на Дирекцијата 
на Сипската локомотивска 

вуча, 
Слободан Поповиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за измени 
и дополненија на Упатството за водење евиденција 
за прометот и начинот на' пресметувањето и пла-
ќањето на аконтации на данокот на промет на сто-
ки на мало и за примена на даночните стопи и осло-
бодувања, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр, 
42/65) се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ПРОМЕТОТ И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 
И ПЛАЌАЊЕТО НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИ- ' 

МЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И 
ОСЛОБОДУВАЊА 

Во точката 2 во цитираниот текст на точката 
10 став 4 по зборовите: „според образецот ДП-1" се 
додаваат испуштените зборови: „односно ДП-3". 

Во точката 7 во цитираниот текст на точката 
35д став 1 наместо зборовите: „организации кои" 
треба да стои: „организации, а кои". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии,' Бел^ 
град, 15 септември 1965 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворшни работи, до-
несува ѕ 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВАПРЕ Д ИМ-
ОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 

. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА 

Ѓ 
Се. отповикува 
Лазар Лилиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Данска. 

II ' 
Се назначува 
Кирил Милковски, досегашен амбасадор во Др-

жавниот секретаријат за надвор шии работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка федеративна Република Југославија во 
Данска, 

III 
Државниот секретар за надворшни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 28 
16 септември 1965 година 

Белград -
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи; до-
несува 
' 4 У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР 

I 
Се отповикува 
Лука Беламариќ од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Еквадор. 

II 
Се назначува^ 
Мирко Башиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Венецуела, и за извонреден пратеник 
и ополномоштен министер на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Еква^ 
дор со седиште во Каракаш 

III 
- Државниот секретар за надворешни работи ќе ' 

го извиши свој указ, 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

Б. бр. 29 
16 септември 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тѕѕто, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 49 во врска со членот 159 

од 3законот за сојузната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕ-

КЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ 
,Блажо Радуновиќ се разрешува од должноста 

директор на Дирекцијата за суровини со 15 септем-
ври 1965 година со правата што ги има според чле-
нот 159 од Законот за сојузната управа. 

Б. бр. 178 
15 септември 1965 година ' 

Белград 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на' членот 49 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА СУРОВИНИ 
За директор на Дирекцијата за суровини се 

назначува Петар Човиќ, секретар за извоз и увоз 
во Републичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија на СР Србија. 

Б. бр. 177 
15 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 29 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр, 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 7 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник државен секретар во Државниот 

секретаријат за надворешни работи се назначува 
Димче Беловски, ополномоштен министер( во истиот 
Секретаријат. 

Б. бр. 180 
22 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 од Спогодбата помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Романската Народна Република за изградба и 
експлоатација на хидроенергетскиот и пловидбено-
ст систем „Ѓердап" на реката Дунав (Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ" — „Меѓународни догово-
ри и други спогодби", бр. 8/64), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊА НОВ ЧЛЕН 
НА ЈУГОСЛОВДНСКО-РОМАНСКАТА МЕШАНА 

КОМИСИЈА ЗА „ЃЕРДАП" 

-1. Од функцијата член на Југословенско-р(оман-
ската мешана комисија за „Ѓердап" се разрешува 
Бернард Менаше именуван со решението на Сојуз-
ниот извршен совет Б. бр. 18 од 1 февруари 1965 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65). 

2. За член на Југос ловенско-романската мешана 
комисија за „Ѓердап" се назначува инж. Херман Ает, 
советник во' Сојузниот секретаријат за надворшна 
трговија. 

В. бр. 179 
15 септември 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен еовет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈЕ 

Ура дни лист на Социјалистичка Република Сло-
жија во бројот 11 од 31 март 1965 година објавува: 

Закон за државјансвото на СР Словенија; 
Закон за приватното угостителство; 
Закон за уредувањето и одржувањето на зеле-

ните површини во населбите; 
Закон за присилно наплатување на придонеси 

и даноци, на граѓаните; 
Закон за изборите за работнички соети и други 

органи на управувањето во работните организации; 
Закон за оџачарската служба; 
Закон за општествената парична поткрепа на 

жртвите, на фашистичкиот терор и нивните се-
мејства; 

Закон за определување на делот на станарин-
скиот придонес кој се уплатува во фондот за из-
градба на станбени згради на онаа општина на чие 
подрачје е седиштето на исплатителот на личниот 
доход на работниците; 

Закон за Фондот на СРС за социјалните уста-
нови; 

Закон за Стручното училиште за внатрешни ра-
боти; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
библиотеките; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
музеите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
ловот; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководното рибарство; 
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Закон за измени на Законот за противпожар-
ните друштва; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравствената заштита и за организацијата на 
здравствената служба во НР Словенија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
високот школство во НР Словенија; 

Закон за измени на Законот за Словенската 
академија на науката и уметностите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
научните установи; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
професионалните театри; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
заштитата на културните споменици во НР Сло-

.. венија; 
Закон за распишување дополнителни избори за 

пратеници на Просветно-културниот собор на Со-
бранието на СР Словенија во 38 изборна единица 
Љубљана — Шишка II; 

Одлукава продолжување на посебниот рок за 
спроведување на првите избори на органите на у-
правувањето во високошколските установи; 

Одлука за измени на Одлуката за овластување 
на Административната комисија за одлучување по 
определени работи од надлежноста на 'Извршниот 
совет; 

Одлука за установување републички просек на 
личните доходи на запослените во 1964 година; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за изработка на предлог за пренесу-
вање на обврските на околиите врз општините и 
СР Словенија; 

Решение за именување двајца претставници на 
општествената заедница во своетот на Високата 
школа за политички науки во Љубљана; 

Наредба за видовите ЈИ за образованието на пе-
дагошките советници во заводите за Просветно пе-
дагошка служба; 

Деловник на Уставниот суд на СР Словенија; 
Исправка на Одлуката за измени на Привре-

мениот делоник на Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија. 

Во бројот 12 од 8 април 1965 година објавува: 
Одлука за согласноста со Финансискиот план 

на Фондот на СР Словенија за нестопанските ин-
вестиции за 1965 година; 

Одлука за согласноста со Финансискиот план 
на Фондот на СР Словенија за школство за 1965 
година; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за школство за 1964 го-
дина; 

Одлука за основање Економски совет на Извр-
шниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Решение за именување претседател и членови 
на Економскиот совет на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија; 

Список на кандидатите што ги избрале општин-
ските собранија во Републичкиот собор на Собра-
нието на СР Словенија; 

Извештај за резутатот на изборите за прате-
ници во Стопанскиот собор на Собранието на СР 
Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Просветно-културниот собор на Собрани-
еот на СР Словенија; 

Извештај за резутатот на изборите за пратеници 
во Социјално-здравствениот собор на Собранието 
на СР Словенија; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Организационо-политичкиот собор на Со-
бранието на Ср Словенија; 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

760. Основен закон за здравствениот надзор 
над прехранбените продукти (пречистен 
текст) — — — — — — — — — 1605 

761. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Организационо-политичкиот сог 
бор на Сојузната скупштина — — — 1613 

762. Одлука за определување нивото на про-
сечните цени за превоз на стоки што слу-
жи како основ за утврдување на правото 
на железничките транспортни претприја-
тија на надоместок — — — — — — 1613 

763. Правилник за измени на Правилникот за 
дезинфекција на превозните средства на 
јавниот сообраќај со кои се отпремаат 
животни, производи од животни, сурови-
ни и отпадоци — — — — — — — 1613 

764. Наредба за ограничување испораката на 
електрична енергија на, потрошувачите 
на територијата на Југославија — — — 1614 

765. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за мерките за сузбивање на глам- - -
ната и црнилото ка ј житата и на жит-
ната нематода — — — — — — — 1614 

766. Решение за овластување на здравстве-
ните установи што можат да вршат иму-
низација против жолта треска и колера 
на лица во меѓународниот сообраќај — 1614 

767. Решение за југословенскиот стандард за 
ловечка муниција — — — — — — 1615 

768. Решение за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото — — — 1615 

769. Решение за југословенските стандарди 
за бои, лакови, суровини и слични про-
изводи — — — — — — — — — 1615 

770. Решение за измени на југословенскиот 
стандард за гумени делови на опремата за 
трансфузија на човечка крв, деривати на 
крв и интравенозни раствори — — — 1615 

771. Решение за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија — 1616 

772. Решение за измени на југословенските 
стандарди од областа на текстилната ин-
дустрија — — — — — — — — 1616 

773. Решение за измени на југословенскиот 
стандард за лични заштитни средства — 1616 

774. Решение за југословенските стандарди за 
помошни средства во областа на инду-
стријата на кожа и текстил — — — 1617 

775. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на каросериите на 
друмски возила — — — — — — 1617 

776. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
од областа на кочниците со збиен воздух 
за железнички возила — — — — — 1617 

777. Решение за Тарифата на надоместоците 
за користење услуги на помошната локо-
мотивска вуча во Сипскиот Канал — 1617 

Исправка на Упатството за измени и допол-
ненија на Упатството за водење евиден-
ција за прометот и начинот на пресме-
тувањето и плаќањето на аконтации на 
данокот на промет на стоки на мало и за 
примена на даночните стопи и ослободу-
вање — — — — — — - — — 1618 
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