
Среда, 15 јануари 1964 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 ГОД. XX 

34. 
Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 

здравствениот надзор над прехранбените продукти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и 52/61) во 
врска со членот 14, оддел I под а) точка 3 алинеја 
2 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 
.9/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи во смисла на членот 3 став 2 
од Основниот закон за прекршоците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/59), Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ 

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради обезбедување хигиенската исправност 

на предметите за општа употреба определени со 
овој правилник, при производството и прометот на 
тле предмети согласно ќе се применуваат одредбите 
од Основниот закон за здравствениот надзор над 
прехранбените продукти, кои се однесуваат на вр-
шењето на здравствениот надзор. 

Член 2 
Како предмети за општа употреба, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат: 
1) садовите и приборот за прехранбените про-

дукти; 
2) амбалажа за пакување на прехранбените 

продукти; 
3) играчките; 
4) козметичките средства; 
5) средствата за миење и чистење; 
6) тутуновите преработки; 
7) средствата за дезинсекција, дезинфекција и 

дератизација во домаќинството; 
8) вештачкото цвеќе, вештачкото лисје и веш-

тачкото овошје; 
9) маските и тапетите; 
10) свеќите и кибритот; 
11) петро лот и бензинот. 

Член 3 
За оние предмети за општа употреба за кои 

со овој правилник не се пропишани условите за 
обезбедување на хигиенската исправност, важат 
согласно условите пропишани со овој правилник 
за сродните предмети за општа употреба. Тие пред-
мети мораат пред почетокот на произведувањето за 
пазар односно пред увозот да се регистрираат. 

На регистрацијата и подлежат и предметите за 
општа употреба за кои е тоа со овој правилник 
изречно предвидено. 

Регистрацијата на предметите за општа упо-
треба од ст. 1 и 2 на овој член ќе се изврши ако 
се исполнети општите услови предвидени со Основ-
ниот закон за здравствениот надзор над прехранбе-

ните продукти и со прописите за спроведување на 
тој закон, како и условите за обезбедување хигиен-
ската исправност предвидени со овој правилник. 

Член 4 
Предметите за општа употреба што се пуштаат 

во промет во оригинално пакување мораат врз об-
вивката, садот или етикетата да имаат декларација 
на еде« од јазиците на народите на Југославија 
само кога е тоа предвидено со овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јас-
на и четлива. 

Член 5 
Е забрането да се рекламираат предмети за 

општа употреба со употреба на слики, цртежи, зна-
кови или изрази кои би можеле да го доведат 
потрошувачот во заблуда во поглед на составот, 
особините, намената или дејството на тие предмети. 

Член 6 
Да се бојосуваат можат само оние предмети за 

општа употреба за кои е тоа изречно предвидено 
со овој правилник. 

При бојосувањето на предметите за општа упо-
треба од ставот 1 на овој член можат да се упо-
требат само оние бои што се изречно предвидени 
со овој правилник. 

Член 7 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и 

на предметите за општа употреба што се увезуваат. 
На предметите за општа употреба што се ис-

клучиво наменети за извоз не се применуваат 
одредбите од овој правилник. 

Член 8 
Одредбите од овој правилник се задолжителни 

за работните и други организации и за граѓаните 
што ги произведуваат и пуштаат во промет предме-
тите за општа употреба од членот 2 на овој пра-
вилник. 

II. САДОВИ И ПРИБОР ЗА ПРЕХРАНБЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ 

А. Општи услови за производство и промет 
Член 9 

Садовите и приборот за прехранбените продукти 
(во понатамошниот текст: садовите и приборот) што 
се употребуваат при подготвувањето, производ-
ството, мерењето, транспортот и употребата на пре-
хранбените продукти, мораат да бидат изработени 
од материјали кои не отпуштаат состојки штетни 
по здравјето и не влијаат неповолно врз органолеп-
тичките особини на прехранбените продукти и врз 
нивното траење. 

Покрај условите од ставот 1 на овој член садо-
вите и приборот наменети за преработка и држање 
лесно расипливи прехранбени продукти мораат да 
бидат изработени од материјали кои се непропу-
стливи и непорозни. Местата на кои се составуваат 
две површини на таков сад и прибор мораат да 
бидат заоблени. 
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Член 10 
Садовите и приборот мораат да бидат израбо-

тени така што да можат лесно и успешно да се 
чистат и мораат да имаат мазни површини без 
вдлабнатини и пукнатици. 

Садовите и примерот наменети за приготвување 
и издавање храна и пијалок или за транспорт на 
млеко, мораат да бидат изработени така што да 
можат со загрејување да се стерилизираат. Так-
вите садови и прибор не смеат да се употребуваат 
за други цели. 

Е забрането да се пуштаат во промет и да се 
употребуваат садови и прибор кои се накршени, 
дотраени или оштетени до таа мера да можат да 
влијаат врз хигиенската исправност на прехранбе-
ните продукти односно врз здравјето на потрошу-
вачите, како и садовите и приборот што можат да 
предизвикаат гнасење, 

Член 11 
Боите за бојосување на садовите и приборот 

чии бојосани површини доаѓаат во непосреден до-
пир со прехранбените продукти не смеат да содр-
жат сметано на 1 ш2 бојосана површина или на 
100 gr сува боја, повеќе од: 

1) 0,05 грама арсен; 
2) 0,2 грама антимон, бариум, олово, хром, кад-

миум, бакар, цинк, селен, талиум, цијанкови соеди-
нувања и оксална киселина, поединечно или вкупно. 

Боите за бојосување садови и прибор чии бојо-
сани површини не доаѓаат во непосреден допир со 
прехранбените продукти, мораат само во поглед на 
содржината на олово и арсен да ги исполнуваат 
условите од ставот 1 на овој член. 

Член 12 
Лепилата, заштитните лакови и сличниот по-

мошен материјал што на садовите и приборот се 
наоѓаат на места што доаѓаат во непосреден допир 
со прехранбените продукти односно на места на кои 
постои можност со прехранбените продукти да дој-
дат во непосреден допир, мораат да ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 30 точ. 1 до 3 од 
овој правилник. 

Заштитните лакови мораат цврсто да се зале-
пуваат за подлогата на садовите и приборот и 
потполно да ја покриваат. Заштитните лакови мо-
раат да бидат отпорни спрема вода и прехранбени 
продукти. 

Член 13 
Врз садовите и приборот мора да биде натиснат 

знакот на производителот. 

Б. Посебни услови за производство и промет 
1, Метални садови и прибор 

Член 14 
Металните садови и прибор не смеат да бидат 

изработени од олово ниту од легури на метали кои 
содржат повеќе од 0,05°/о арсен. 

Алуминиумот употребен за изработка на метал-
ни садови и прибор мора да биде со чистота од 
најмалку 99,6°/о. 

Деловите на метални садови и прибор што не 
доаѓаат во непосреден допир со прехранбени про-
дукти можат да се изработуваат од легури кои 
содржат најмногу 10°/о олово, под услов тие делови 
да бидат потполно покриени со превлеки од метал 
или емајл кој не содржи состојки штетни по 
здравјето. 

Член 15 
Металните садови и прибор што доаѓаат во не-

посреден допир со прехранбени продукти во течна, 
кашеста или влажна состојба, не смеат да бидат 
изработени од цинк или кадмиум ниту од легури 
кои содржат повеќе од 1°/в олово односно повеќе 
од 1<Уо кадмиум. 

Ако поради намената на металните садови и 
прибор од ставот 1 на овој член, постои можност 
на корозија, површините на такви садови и прибор 
што доаѓаат во непосреден допир со прехранбени 
продукти мораат да бидат правилно калаисани, 
никлувани или хромирани. 

Одредбата од ставот 2 на овој член не се одне-
сува на садовите и приоорот што се заштитени 
со други хигиенски исправни превлеки ниту на 
металните садови и прибор за печење (тави, скари 
и ел.). 

Член 16 
Садовите и приборот изработени од бакар или 

негови легури, кои се наменети за прехранбени 
продукти во течна или кашеста состојба што имаат 
кисели состојки, мораат да бидат правилно калаи-
сани. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се од-
несува на цевките, пумпите и приборот за кратко-
трајно манипулирање со вино и пиво. Тие предмети 
мораат пред и по секоја употреба да се измијат со 
вода. 

Член 17 
Садовите и приборот изработени од месинг од-

носно бакар, кои се некалаисани, мораат при упо-
требата да бидат потполно чисти и да светат. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува 
и на тасовите на ваги, ако се изработени од ме-
синг. 

Член 18 
За изработка на прибор за јадење не смее да се 

употреби бакар или цинк, освен во легури кои се 
вобичаени за изработка на таков прибор (ново сре-
бро, алпак и ел.). 

Член 19 
Приборот за јадање мора да биде изработен 

така да не смее да има остри рабови (освен сечи-
лото на нож и врвот на виљушката), а сите повр-
шини мораат да бидат потполно мазни (полирани). 

Член 20 
Употребата на метални садови и прибор кои 

се покриени со превлеки од цинк, кадмиум или 
олово е забранета. 

Заштитните превлеки на металните садови и 
прибор мораат потполно да ја покриваат површи-
ната што доаѓа во непосреден допир со прехран-
бените продукти и не смеат да имаат меурчиња, 
поткренати места и пукнатици. 

За изработка на делови за метални садови и 
прибор, кои не доаѓаат во непосреден допир со 
прехранбени продукти, може да се употреби цинк 
односно кадмиум и нивните превлеки. 

Член 21 
Метални садови и прибор не смеат да бидат 

лемени со материјал кој содржи повеќе од 0,01°/« 
арсен и повеќе од 10°/© олово. 

Деловите за метални садови и прибор кои 
доаѓаат во непосреден допир со прехранбени про-
дукти кои содржат јаглендиоксид, не смеат да бидат 
лемени со материјал кој содржи повеќе од I0/« 
олово и повеќе од 1°/о антимон. 

2. Емајлирани садови и прибор 

Член 22 
За изработка на емајлирани садови и прибор 

мора да се употреби железен лим или леано же-
лезо. 

Емај лот со кој се провлекуваат површините на 
садовите и прибором кои доаѓаат во непосреден до-
пир со прехранбени продукти, не смее да содржи 
лесно растворливи материи штетни по здравјето и 
мора да биде со таков квалитет да се осигури трај-
носта на садовите и приборот при нивната вооби-
чаена употреба. 
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Површините ка емајлираните садови и прибор 
мораат да бидат мазни и светливи и на таквите 
површини не смее да има места на кои емај лот 
испукал или паднал. 

Член 23 
Емајлираните садови и прибор, при пробата 

извршена со варење за време од половина час во 
раствор кој содржи 4% оцетна киселина, не смеат 
да отпуштат повеќе од 0,5 mg емајл сметано на по-
вршина од 1 т 2 ниту соли на бариум, цинк или 
кадмиум. 

Е забрането да се пуштаат во промет емајли-
рани садови и прибор кои при пробата извршена во 
смисла на ставот 1 од овој член ќе отпуштат повеќе 
од 1 mg олово или повеќе од 5 mg антимон, сметано 
на сад со зафатнина од 1 литар односно на повр-
шина од 5 dm® на сад во кој не се готви. 

Ѕ. Цемента* садови и прибор 

Член 24 
Садовите и приборот изработени од цемент или 

сличен порозен материјал мораат од внатрешната 
страна да бидат заштитени со недопустливи пре-
влеки отпорни спрема состојките на прехранбените 
продукти. 

Ако внатрешната страна на садовите и прибо-
рот од ставот 1 на овој член се заштитува со пло-
чички од непропустлив материјал (на пример: 
стакло, порцелан, вештачка маса и ел.), сите нивни 
површини мораат да бидат обложени со такви пло-
чички на начинот кој оневозможува создавање на 
вдлабнатини и пукнатини. 

4. Глинени, керамички и порцелански садови и 
прибор 

Член 25 
Глинени садови и прибор смеат да се изработу-

ваат од грнчарска глина. Готовиот производ мора по 
сушењето да биде премачкан со смео за добивање 
глеѓ и печен на температура од најмалку 800°С. 

Член 26 
Рабовите на глинените садови и прибор, на ке-

рамичките садови и прибор и на порцеланските са-
дови и прибор, кои при употребата се доближуваат 
до устата, мораат да бидат мазни и заоблени. 

Глеѓот на садовите и приборот од ставот 1 на 
овој член не смее да се лупи. 

Член 27 
Глинените садови и прибор што се глеѓосани и 

керамичките садови и прибор не смеат при пробата 
извршена со готвење за време од половина час во 
раствор што содржи 4°/о оцетна киселина или при 
пробата извршена со држање на собна температура 
за време од 24 часа да отпуштат повеќе од 4 mg 
олово сметано на сад со зафатнина од 1 литар, 
односно повеќе од 0,5 mg олово сметано на сад со 
зафатнина до 100 ml. 

Порцеланските -садови и прибор при пробата 
извршена во смисла на ставот 1 од овој член не 
смеат да отпуштат олово. 

Член 28 
Глиненцте садови и прибор, керамичките садови 

и прибор и порцеланските садови и прибор, можат 
да се бојадисуваат само со боите што ги исполну-
ваат условите пропишани во членот 11 од овој пра-
вилник. 

Член 29 
Украсите (декор боите за рабови односно црте-

жи) на емајлирани, глеѓосани глинени, керамички, 
порцелански и стаклени садови и прибор кои при 
употребата се доближуваат до устата, не смеат да 
отпуштат повеќе од 5 mg олово сметано на 100 cm1 

украсена површина, ако таа површина на време 
од 24 часа на собна температура се држи во раствор 
што содржи 4е/о оцетна киселина. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува 
на украсите изведени на внатрешната страна од 
садот и приборот односно на надворешните горни 
рабови на садовите и прибофот со тоа што таа укра-
сена површина да! изнесува најмногу 2,5 cm сметано 
од горниот раб. ^ , 

5. Садови и прибор од вештачки маси 

Член 30 
Вештачките маси за изработка на садови и при-

бор мораат да ги исполнуваат следниве услови: 
1) да не содржат материи штетни по здравјето 

или материи што можат неповолно да влијаат врз 
органолептичките особини на прехранбените про-
дукти; 

2) да бидат произведени од таков материјал да 
можат садовите и приборот едноставно и со вооби-
чаена постапка за чистење да се одржуваат во хи-
гиенски исправна состојба; 

3) да не смекнуваат на температура под 70°С, 
освен ако се наменети за изработка, на цевки за 
водоводни нуреди; 

4) да . не содржат соли на тешки метали ни 
смекнувачи врз базата на трикрезифосфат и негови 
хомологи; 

5) да не бидат бојосани со боите наведени во 
членот 11 од овој правилник, ако тие бои се топат 
во вода или преминуваат врз прехранбени про-
дукти. 

Член 31 
За изработка на садови и прибор што се наме-

нети за чување на маст и масни прехранбени про-
дукти односно продукти што редовно лачат маст 
на површината, не смеат да се употребуваат поли-
винилхлорид, поливинилденхлорид и поливинил-
ацетат и на нив сродни полимеризати односно ме-
шани полимеризати (кополимери) што ги содржат 
смехнувачите од членот 30 точка 4 на овој правил-
ник, како ниту вештачки маси од полиетилен. 

Член 32 
Производителите на садови и прибор од ве-

штачки маси, мораат вештачките маси од кои изра-
ботуваат садови и прибор да ги регистрираат пред 
почетокот на произведувањето на таквите садови и 
прибор за пазар. 

6. Дрвени садови и прибор 

Член 33 
Дрвените садови и прибор наменети за чување 

или транспорт на одделни прехранбени продукти, 
односно нивни полупреработки, мораат да бидат из-
работени од дрво што е потполно здраво. 

Изработката на садови и прибор од дрво кое 
било веќе употребено или кое, со цел за спречу-
вање на гниењето, е импрегнирано со хемиски сред-
ства е забранета. 

Член 34 
Дрвените садови и прибор можат од внатрешна-

та страна да се заштитат со мазни и уедначени 
прев леки кои во поглед на материјалот од кој се 
изработени мораат да ги исполнуваат условите пред-
видени во членот 9 на овој правилник. 

г 
Член 35 

Дрвените садови и прибор можат од надвореш-
ната с т р а н а д а се бојосуваат со бои кои не се штетни 
по здравјето и кои не се симнуваат лесно при упо-
требата и миењето на садовите и прибором 

7. Прибор од гума 

Член 36 
Гумата за изработка на прибор не смее да со-

држи повеќе од 0,005% арсен. 
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Гумата за изработка на прибор кој при употре-
бата се става в уста или доаѓа во допир со устата 
(цудли, продолжеток на шишиња, за цицање и сл.), 
гумата за изработка на гумени затинки, затворани 
и вентили за садови, како и гумата за изработка на 
гумени цевки на уреди за точење пијалоци, не 
смеат да содржат повеќе од 0,01% олово и повеќе 
од 0 5% цинк. 

По исклучок, гумата за изработка на прибор 
што доаѓа само во пократок допир со течни пре-
хранбени продукти кои имаат кисели состојки 
(цевки за преточување вино, оцет и сл.) и гумата 
за изработка на прибор кој е во постојан допир со 
вода за пиење или со прехранбени продукти во 
цврста состојба, не смеат да содржат повеќе од 
ОД0/« олово и повеќе од Р/о цинк. 

Член 37 
Ма тераните што се додаваат во гумената маса 

(бои, полнила, стабилизатори и др.) мораат да ги 
исполнуваат условите предвидени з а вештачки 
маси во членот 30 точ, 1, 3 и 5 од овој правилник. 

Член 38 
Прибор од гума може да се бојосува само со 

додавање на боја во гумената маса во постапката 
за произведување на гума. 

Површинско бојосување на готов прибор од 
гума е забрането. 

Ѕ. Прибор од текстил 

Член 39 
Приборот од текстил мора да се изработува само 

од текстил кој не е бојосан ниту импрегниран со 
инсектициди или други средства кои поради непри-
јатната миризба или другите особини би можеле 
неповолно да влијаат врз хигиенска исправност на 
прехранбените продукти. 

9. Заеднички одредби 

Член 40 
Деловите на садовите (уредите) за ситнење и 

мелење прехранбени продукти, што доаѓаат во не-
посреден допир со прехранбени продукти, не смеат 
да бидат изработени од цинк, кадмиум, олово или 
нивни легури. 

Член 41 
ПлавЈгот што служи за топлотна изолација на 

фрижидерите и разладните уреди кои се употребу-
ваат за транспорт на оладени и длабоко смрзнати 
прехранбени продукти, мора да биде потполно за-
штитен со непропустлив материјал. 

Вештачките маси со кои од внатрешната страна 
се обложуваат фрижидерите и разладивте уреди од 
ставот 1 на овој член, мораат да бидат без миризба. 

Член 42 
За зацврстувале и поврзување на мелничките 

камења на површините помеѓу кои се врши меле-
њето, не смее да се употреби олово ниту легури што 
содржат повеќе од 1% олово. 

III. АМБАЛАЖА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ПРЕХРАН-
БЕНИ ПРОДУКТИ 

А. Опили услови за производство и промет 

Член 43 
Амбалажата за пакување на прехранбените про-

дукти (во понатамошниот текст: амбалажата) што 
доаѓа во непосреден допир со прехранбените про-
дукти, мора да биде изработена од материјал кој не 
влијае неповолно врз органолептичките, хемиските 
или физичките особини на прехранбените продукти 
и не смее да содржи материи кои можат да бидат 
штетни по здравјето. 

Член 44 
Материјалот за лемење на амбалажата мора да 

ги исполнува условите пропишани BIO членот 21 од 
овој правилник. 

Член 45 
Заштитниот лак на амбалажата не смее да со-

држи олово, арсен, кадмиум, антимон, цинк, бариум, 
бакар и нивни растворливи соединенија, како ниту 
други материи во количината која би можела пре-
хранбениот продукт да го направи штетен по 
здравјето. 

Заштитниот лак од ставот 1 на овој член мора 
да ги исполнува и следните услови: 

1) да не бабри, да не се лупи или пука при 
свиткувањето на лицето, фолиите и ел.; 

2) добро и рамномерно да се соединува за по-
вршината на амбалажата и да нема меурчиња; 

3) да биде отпорен и да не се менува на темпе-
ратура помеѓу 8ДОС и 130ЛС. 

Член 46 
Гумените затинки за херметичко затворање на 

амбалажата (канти, шишиња, стакленки и ел.) не 
смеат да содржат повеќе од 0,01% олово. Тие за-
тинки не смеат да содржат ниту повеќе од 0,04°/# 
цинк екстрахиран во раствор кој содржи 4*/о оцетна 
киселина, за време од 24 часа на собна температура, 
сметано на 100 gr затинки. 

Затинките од ставот 1 »а овој член мораат да 
бидат достатно еластични а по површината не смеат 
да имаат бразди ниту дупчиња. Тие не смеат да 
смекнат и да имаат непријатна миризба при загре-
јување на температура до 130€С. 

Член 47 
За бојосување амбалажа чија бојосана повр-

шина доаѓа во непосреден допир со прехранбени 
продукти, можат да се употребуваат боите кои се 
предвидени за прехранбените производи со Правил-
никот за квалитетот на кафето и сурогатите на 
кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пе-
карскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за 
пудинг, диететските производи и адитиви („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/63 и 2/64). 

За бојосување на амбалажата од ставот 1 на 
овој член можат да се употребат и: 

1) бои со бариумсулфат и обоени баритни ла-
кови кои не содржат бариумкарбонат и во вода 
раствор Л И Б И бариумови соединенија, бои со хромок-
сид и живин сулфит, како и бои добиени од бакар, 
цинк, калај и нивни легури (бронзени бои); 

2) бои запечени во стаклена маса, глазури или 
емајл. Ако овие бои содржат бариум и антимон 
смеат да се употребуваат само под услов по варе-
њето за време од еден час во раствор кој содржи 
4% оцетна киселина да не отпуштаат бариум, од-
носно по варењето за време од половина час по 
раствор кој содржи 4% винска киселина да не 
отпуштат антимон. 

Член 48 
На амбалажата мора да биде натиснат знакот 

на производителот на амбалажата. 

Б, Посебни услови за производство и промет 
1. Амбалажа од метал 

а) Лименки 
Член 49 

Калајот што се употребува при добивањето 
на бел лим од кој се произведуваат лименки, не 
смее да содржи повеќе од 1<Уо олово ниту повеќе од 
0,01в/# арсен. 

Легурата на калај за лемење надолжниот спој 
на лименка мора да содржи најмалку 63°/о калај. 
Легу рата на калај за лежење надолжниот спој со 
двоен преклопен спој на четвртаести и овални ли-
менки (decollate) мора да содржи најмалку Wfik 
калај. 



Среда, 13 јануари 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 — Страна 37 

Алуминиумот©* лим што се употребува за про-
изводство на лименки, мора да содржи алуминиум 
со чистота Од најмалку 99,6%. 

Член 50 
Надворешните и внатрешните страни на лимен-

ката мораат да бидат чисти и мазни со изедначена 
и непрекината превлека на калај односно заштитен 
лак и не смеат да имаат гребанки, бразди, меурчи-
ња и налегнувања. 

Работ на венецот од капакот на лименката не 
смее да има длабнатина напупчувања и пукнатици. 

Надолжниот спој на лименката мора да биде 
рамномерно исполнет со соодветниот материјал за 
лемење. 

Член 51 
Гумените затинки што се наоѓаат на венецот и 

на работ од капакот на лименката, мораат, покрај 
условите од членот 46 на овој правилник, да ги 
исполнуваат и следните услови: 

1) да не смекнуваат, да не се топат, бабрат, су-
шат или да стануваат кршливи, по загрејување на 
температура од 120°С за време од половина час; 

2) да не ја менуваат тежината по варењето за-
време од еден час во вриена дестилирана вода; 

3) да не покажуваат поголеми промени при сте-
рилизација на 120°С во смес на раствор кој содржи 
2% винска киселина и 10% шеќер или во раствор 
кој содржи 3% натриумхлорид, со тоа што тие 
раствори да несмеат да примат туѓа миризба а мо-
жат слабо да се бојосат само поради карамелирање. 

Член 52 
Лепилата што служат за лепење на етикети и 

налепници на лименките.не слават да содржат, ма-
терии кои би можеле корозивно да дејствуваат врз 
лимот. 

б) Метални туби 

Член 53 
Металните туби Можат да бидат изработени од 

алуминиум со чистота од најмалку 99,6%. 
Заштитниот лак со кој се превлекува внатреш-

ната страна од металната туба мора да биде добро 
печен и не смее да пука при свиткување на тубата. 

Член 54 
Затинките на капарот од металната туба можат 

да бидат изработени од материјали кои не се ра-
сте ораат во содржината на тубата. 

. За тешите од ставот, 1 на овој член мораат да 
бидзт; добро втиснати во, шупливата на капакот и 
не смеат при симнувањето на кадакот да се одвоју-
ваат, од цното на капакрт. . 

Капарот ца .металната туба заедно cq. затинката 
не смее да ја пропушта содржината, од тубатал 

в) Алуминиумон, и други метални фолии 

Член 55 
Алуминиумските фолии што се употребуваат 

за непосредно пакување на прехранбени продукти 
согласно со важечките прописи- за квалитетот на 
одделни прехранбени продукти, можат да се изра-
ботуваат од алуминиум со чистота од најмалку 
99,6%. 

Алуминиу меките и̂  други метални фо лин што 
се употребуваат за пакување на прехранбени про-
дукти, можат да се кашир^ат.со специјални видови 
хартија и вештачки маси кои ги исполнуваат усло-
вите пропишани во членот 60 ца овој правилник. 

" Кашираните метални фолии не смеат Да про-
nymfa^T бодена ћара. * 

Во нек&шир аните алуминиума*! фолии lie смее 
да се пакува маснотија it други прехранбени про-
е к т и богАт̂ ^ икуЈаска сол. 

Член 56 
Лепилата што се употребуваат при изработката 

на каширани метални фолии мораат да бидат без, 
миризба и не смеат да ги квасат тие фо лин ниту 
да ги губат лепливите особини при обработката на 
фолиите со водена пара. 

Член 57 
Е забрането при изработката на метални туби, 

алуминиумон и други метални фолии и ленти 
да се употребуваат за премачкување материи кои 
би можеле неповолно да влијаат на прехранбениот 
продукт. 

Член 58 
Млекарски канти и цистерни можат да се изра-

ботуваат од челик кој не 'рѓосува, бел лим, елок-
сирани алуминиум со чистота од најмалку 99,6% 
и соодветни алуминиумон легури. 

^лекарските канти и цистерни мораат да бидат 
изработени така што да можат лесно и успешно да 
се чистат. 

Млекарските канти и цистерни можат да се за-
твораат само со затинките што ги исполнуваат 
условите од членот 46 на обој правилник. 

Член 59 
Другата метална амбалажа (сандаци, кошници, 

кутии, шишиња, буриња и др.) што доаѓа во непо-
среден допир со прехранбените продукти, мора од-
натре да биде заштитена со превлека од калај или 
друга материја која не влијае неповолно на пре-
хранбениот продукт. 

2. Амбалажа од вештачки маси 

Член 60 
Вештачките маси што се употребуваат за изра-

ботка на амбалажа мораат, покрај условите од чле-
нот 30 точ. 1. 2 и 4 на овој правилник, да ги испол-
нуваат и следните услови: 

1) да не содржат полнила, стабилизатор^ смек-
нувачи или други во техничкиот процес потребни 
материи кои можат да преминат врз прехранбениот 
продукт; 

2) да не смекнуваат на температура под 100* С, 
ако се употребуваат за изработка на амбалажа на-
менета за пакување прехранбени продукти кои се 
подложуваат на термичка обработка. 

Член 61 
Вештачките маси можат да се бојосуваат со бои-

те* предвидени во пленот 47 од овој правилник, под 
услов употребената боја да не се раствора при про-
бата • извршна сог држање so горешт раствор кој 
Содржи 4% оцетна киселина или во вода што кипи*• 
за време од-еден час. • ; ; 11 ! —- > 

Бојата на амбалажата од вештачки маси чија 
бојосана површина доаѓа' во непосредзн допир со 
прехранбени продукти односно бојата на ознаките 
врз амбалажата, не смее да преминува на прехран-
бените продукти. 

Член 62 
.. Амбалажата рд вештачхш маси не смее да про-

пушта водена пара, ако се употребува за пакување 
на прехранбени продукти кои се усетллви на ки-
слород од воздухот или кои лесно примаат влага од 
воздухот и туѓи миризби. 

4̂ 71 ен 63 
• " Амбалажата од вештачки маси во формата на 

кеси во кбда[ се пакуваат ароматични прехранбени 
пподукти (кафе, црн пипер, ванила и ел.), мора по 
извршеното пакување' да' се затвори херметички 
(со заварување и ел.). 

Е забрането да се пакуваат ароматични пре-
хранбени продукти: во ќееиња од полиетилен. 
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3. Амбалажа од хартија 

Член 64 
Амбалажата од хартија (прегаментна хартија, 

пергамин-хартија, други видови хартија за пакува-
ње, картон и др.) која при пакувањето доаѓа во не-
посреден допир со прехранбени продукти, не смее 
да содржи бариум, олово, кадмиум или жива, како 
ниту нивни соединенија, освен живин сулфид, ба-
риумсулфид и бариумсулфат. Таа амбалажа не 
смее да содржи повеќе од 0,001% арсен и мора да 
биде без миризба. 

Член 65 
Пергаментната хартија и пергамин-хартијата 

не смеат да содржат магнезиумхлорид, а други хло-
риди можат да содржат најмногу 2°/о (сметано како 
натриумхлорид), ако при пакувањето доаѓаат во не-
посреден допир со свинска или растителна маст, со 
други прехранбени продукти кои содржат висок 
процент на маст (маргарин, путер и ел.), месо и прог 
изводи од месо, производи од млеко и јајца во прав. 

Член бб 
Пергаментната хартија, пергамин-хартијата и 

другите специјални видови хартија кои содржат 
најмногу 1 грам бензоева киселина или натриумбен-
зоат сметано на 1 т 2 хартија, можат да се употре-
бат за пакување на оние прехранбени продукти на 
кои согласно со важечките прописи за квалитетот 
на прехранбените продукти смеат да им се додаваат 
такви конзерванс^ 

Хартијата од ставот 1 на овој член може да се 
употреби за пакување прехранбени продукти на 
кои не смеат да им се додаваат бензоева киселина 
или натриумбензоат, само под услов ако во количи-
ната од 50 грама прехранбен продукт кој доаѓа во 
непосреден допир со таквата хартија не се докаже 
присуството на наведените конзерванс^ 

Член 67 
Амбалажата од хартија што се употребува за 

пакување агруми (лимони, портокали и ел.) смее да 
содржи најмалку 0,6 грама дифенил сметано на 
1 ш2 од таа амбалажа. 

Член 68 
Амбалажата од хартија која при пакувањето 

доаѓа во непосреден допир со прехранбени продук-
ти може да биде превлечена со парафин, восок или 
заштитен лак кој ги исполнува условите пропиша-
ни во чл. 43 и 45 на овој правилник. 

Член 69 
Амбалажата од хартија не смее да биде бојоса-

на ако се употребува за непосредно пакување на 
маст, путер, маргарин, чоколада, какао-прав, слат-
карски производи, сладолед, млеко во прав, сире-
ње, јајца во прав, месо, производи од месо и кујн-
ска сол. 

Амбалажата од ставот 1 на овој член може на 
надворешната страна да има бојосани ознаки, под 
услов да не преминува бојата на прехранбениот 
продукт. 

Амбалажата од хартија што се употребува за 
пакување други прехранбени продукти, односно 
ознаките врз таквата амбалажа, можат да се бојо-
суваат со боите предвидени во членот 47 на овој 
правилник, под услов боите да не преминуваат врз 
прехранбениот продукт и да не се топат во ладна 
вода. 

Член 70 
Е забрането за пакување на прехранбени про-

дукти да се употребува: 
1) влажна, замастена или замачкана хартија; 
2) тапетна хартија: 
3) хартија што има миризба. 
Е забрането за пакување прехранбени продукти 

кои се трошат во непреработена состојба или без 

отстранување на надворешниот пласт, да се упо-
требува стара хартија (весници, »партија од книги 
или тетратки и ел.) и хартија што веќе била упо-
требена, ако таква хартија доаѓа во непосреден до-
пир со прехранбени продукти. 

4. Амбалажа од стакло 

Член 71 
Амбалажата од стакло (шишиња, стакленки и 

ел.) мора да биде изработена од хомогена стаклена 
маса. 

Површините на внатрешната страна на амбала-
жата од стакло мораат да бидат мазни, а горниот 
раб на отворот на грлото на таквата амбалажа не 
смее да биде остар. 

Член 72 
За затворање на амбалажа од стакло не смее 

да се употребува тапа што била веќе употребена. 
Капчето со кое се украсува грлото на шишето 

со тапена затка, смее да се изработува од легура на 
калај и олово, која не содржи повеќе од 50% олово. 

Член 73 
Амбалажата од стакло не смее да се изработува 

од стаклена волна. 
Е забранета употребата на амбалажа од стакло 

чија што стаклена маса по пробата извршена со 
стерилирање на температура од 120° С за време од 
еден час станала матна (мат). 

Член 74 
Амбалажата од стакло при пробата извршена 

со варење за време од половина час во раствор кој 
содржи 4°/о оцетна киселина, не смее да отпушти 
повеќе од 0,1 mg олово, сметано на 1 литар раствор 
оцетна киселина. 

Стаклената амбалажа што служи за пакувале 
на вино и разни напивки со јаглендиоксид мора за 
време од 24 часа да издржи притисок од најмалку 
пет атмосфери, а сифонските шишиња — притисок 
од најмалку десет атмосфери. 

Член 75 
Главите на сифонските шишиња можат да би-

дат изработени, освен од материјалот предвиден во 
членот 84 на Правилникот за квалитетот на алко-
холните пијалоци, пивото, вештачките безалкохол-
ни пијачки и шурупи, минералните води и сода 
водата, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/63), и од специјални алуминиумови легури 
кои се отпорни спрема дејството на јаглендиоксид. 

5. Амбалажа од дрво 

Член 76 
Амбалажата од дрво (сандаци, летварки, бочви, 

каци и др.) мора да биде изработена од здраво дрво 
(еловина, смрековина, топола, бука) и обработена 
на начинот да не се предизвикува механичко оште-
тување на прехранбените продукти. 

Оковите на амбалажата од дрво мораат да би-
дат изработени так што да не причинуваат повреди 
а фаќалките мораат да се постават така што при 
ракувањето со амбалажата да не се допираат со 
раце прехранбените продукти. 

Член 77 
Амбалажата од дрво (бочви и каци) мора да би-

де добро изрендирана, и да има мазна површина. 
Затинките помеѓу обрачите на бочвите и каците 

мораат да бидат добро вградени. 
Бочвите за пиво не смеат да пропуштаат теч-

ност под притисок од две атмосфери. 
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Член 78 
Лепилата шт# се употребуваат при изработката 

на амбалажа од дрво не смеат да влијаат штетно 
на прехранбените продукти. 

Член 79 
Амбалажата од дрво не смее да се бојосува, 

освен ознаките врз амбалажата. 
Боите на ознаките врз амбалажата од дрво не 

смеат да се топат во вода. 
Ознаките врз амбалажата од дрво можат да се 

наоѓаат само на надворешната страна од амбала-
жата. 

Член 80 
Амбалажата од дрво може да се импрегнира со 

парафин, восок, смола или нивни смесови, лак, 
превлеки од вештачки маси и други материи кои 
не се штетни по здравјето и не влијаат врз органо-
лептичките особини на прехранбените продукти. 

Член 81 
Амбалажата од дрво мора пред и по употребата 

добро да се исчисти и измие. 

6. Амбалажа од текстил 

Член 82 
Амбалажата од текстил која при пакувањето 

доаѓа во непосреден допир со прехранбени продук-
ти не смее да содржи средства за белење и импре-
гнирање. 

Член 83 
Амбалажата од текстил мора пред употребата 

да се исчисти а, по потреба, и да се дезинфикува. 
Боите на ознаките врз амбалажата од текстил 

не смеат да се топат во вода ниту да преминуваат 
на прехранбените продукти. 

Ознаките врз амбалажата од текстил можат да 
се наоѓаат само на надворешната страна од амба-
лажата. 

7. Амбалажа од други материјали 

Член 84 
Амбалажата од порцелан, керамика и ел., не 

смее по стоење во раствор кој содржи 4°/в оцетна 
киселина за време од 24 часа да отпушти вкупно 
или поединечно повеќе од ОД mg арсен, олово, цинк 
или кадмиум, сметано на 1 литар раствор оцетна 
киселина. 

Глеѓот врз амбалажата од ставот 1 на овој член 
мора да се соединува со подлогата, да биде равно-
мерно распореден и не смее да има гребанки. 

Член 85 
За пакување прехранбени продукти во течна 

или кашеста состојба не смее да се употреби амба-
лажа од глина, која е глеѓосана со оловна глеѓ. 

Член 86 
Сламата што се употребува како заштитен ам-

балажен материјал не смее да биде гнила, влажна 
ниту загадена. 

IV. ИГРАЧКИ 

1. Општи услови за производство и промет 

Член 87 
Играчки можат да се изработуваат само од мате-

ри ј а ли што ги исполнуваат следните услови: 
1) да не содржат повеќе од 0,0002% арсен; 
2) да не содржат состојки штетни по здравјето; 
3) да се потполно чисти — без механички зага-

дувала. 
Е забрането да се изработуваат играчки од ма-

теријали што веќе биле употребени. 

Член 88 
Играчки за доенчиња можат да се изработуваат 

само од материјали кои можат да се дезинфику-
ваат односно изварат, со тоа што играчката притоа 
да не то менува квалитетот. 

Член 89 
Во поглед на конструкцијата играчките мораат 

Да ги исполнуваат следниве услови: 
1) да не бидат со шилеста форма ниту да имаат 

остри и запчести рабови кои можат да повредат 
доенче и мали деца; 

2) да бидат добро изрендирани, измазнети и 
превлечени со лак односно лак-бои (дрвени играч-
ки руги дрвени делови на играчки); 

3) да бидат изработени така што да не можат 
да се голтнат и стават во нос или уво (играчки за 
доенчиња). Играчките за доенчиња не смеат да би-
дат помали од 7 cm. Ако играчките за доенчиња се 
составени од повеќе делови кои можат лесно да се 
растават, нивниот најмал дел не смее да биде помал 
од 7 cm; 

4) електричниот напон во играчките што се на-
пој уваат со електрична енергија да не биде поголем 
од 24 V. 

Член 90 
Играчките можат да се бојосуваат со антимон-

Сулфид, кадмиусулфид, бариумсулфат, хромоксид 
и цинкоксид, како и со други неоргански бои кои 
се содржани во маслени лакови и глазури под услов 
тие бои да не се топат во вода односно по држање 
за време од 24 часа во раствор кој содржи 4% оцет-
на киселина. 

Играчките можат да се бојосуваат и со орган-
ски бои. 

Член 91 
Боите што се употребуваат за бојосување играч-

ки мораат цврсто да се спојуваат со подлогата на 
играчката, да бидат без миризба и не смеат да се 
симнуваат во текот на играњето, миењето во топла 
вода или дезинфикувањето. 

2. Посебни услови за производство и промет 

Член 92 
За изработка на метални играчки не смее да се 

употреби олово и цинк ниту легура која содржи 
повеќе од 1°/е олово. 

За лемење на метални играчки не смее да се 
употреби легура на калај која содржи повеќе од 
10°/о олово. 

Член 93 
Играчките од вештачки маси можат да се изра-

ботуваат само од вештачки маси кои не содржат 
како сметнувачи и емулгатори трикрезилфосфат 
и други органскофосфорни соединенија врз базата 
на трикрезилфосфат. 

Во поглед на другите услови што мораат да ги 
исполнуваат вештачките маси за изработка на 
играчките, важат одредбите од членот 60 на овој 
правилник. 

Член 94 
Ирачките од вештачки маси наменети за доен-

чиња и мали деца, не смеат по држањето за време 
од 24 часа во раствор кој содржи 4% оцетна кисе-
лина да отпуштаат бои ниту материите наведени 
во членот 90 од овој правилник. 

Член 95 
За изработка на играчки од целулоид може да се 

употреби само тешко запалителен целулоид. 
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Член 96 
Гумените играчки за доенчиња и предучилишни 

деца смеат да се изработуваат од гума која ке 
содржи повеќе ед !•/• цинк ниту повеќе од ОД 
олово. 

Член 97 
За изработка на играчки од текстил не смее да 

се употреби текстил обработен со средства кои 
содржат арсен. 

Изработката на играчки од текстил кој лесно 
отпушта бои и содржи повеќе од 0,015% антимон 
сметано на површина од 100 ст* е забранела. 

Изработката на играчки од ткаенини, конец и 
плетиво кои се обработени со оловни соли заради 
зголемување на тежината е забранета. 

Одредбите на овој член важат и за изработка 
на играчки од хартија, пердув или сродни мате-
ријали 

Член 9» 
За изработка на играчки од кожа или крзно 

може да се употреби само кожа односно крзно кое 
е дезинфикувано претходно. 

Член 99 
За изработка на играчки од стакло може да се 

употреби само полно стакло кое при играње гешко 
се крши. 

Член 100 
Играчките изработени од порцелан или кера-

мика не смеат да отпуштаат олово при пробата 
извршена со вареле за време од половина час во 
раствор кој содржи 4*/а оцетна киселина. 

Член 101 
Играчките од глина не смеат да бидат превле-

чени со оловна гле*. 
Играчките од глина не смеат да отпуштаат по-

веќе од 2 mg олово сметано на површина од 
100 cm2, при пробата извршена со држање во рас-
твор кој содржи 4°/о оцетна киселина, на собна 
температура за време од 24 часа. 

Член 102 
Играчките изработени од восок или сроден ма-

теријал кој служи за моделирање, не смеат да 
содржат растворувачи ниту смекнувачи штетни по 
здравјето, како ниту состојки кои отпуштаат бои 
односно материите наведени во членот 90 од овој 
правилник при проба извршена со држање во ра-
створ кој содржи 4% оцетна киселина, на собна 
температура за време од 24 часа* 

Член 103 
За изработка на играчки не смее да се употреби 

пиротехнички материјал од кој во играта можат 
да се повредат деца. 

Изработката на играчки од живин роданид е 
забранета. 

Член 104 
Воздушна пушка, во смисла на овој правилник, 

не се смета како играчка. 
Член 105 

Играчките кои кога се игра се ставаат в уста 
и играчките за доенчин>а, мораат да бидат запаку-
вани во посебна затворена амбалажа. 

Член 106 
Проверувањето на квалитетот на играчките од 

гума или вештачки маси, кои се полнат со воздух 
(Фудбалска топка, фигура на животно, појас за 
пливање и ел.) може во производството и прометот 
да се врши само со пневматски апарат наменет за 
таа цел. 

V. КОЗМЕТИЧКИ СРЕДСТВА 
Член 107 

Козметички средства, во смисла на овој правил-
ник, се препарати кои служат за нега и разубаву-
вање на кожата, косата, забите^ устата и ноктите. 

Препратите во смисла на ставот 1 од овој член 
не се сметаат како козметички средства ако со-
држат лековити состојки со силно или многу силна 
дејство предвидени со Југословенската фармакопеја, 
или ако имаат определена медицинска тераписка 
индикација. 

Управата за фармацеутска служба и медицин-
ско снабдување одлучува за тоа кој препарат се 
смета за лек или лековита супстанција. 

А. Општи услови за производство и промет 
Член 10ft 

Козметичките средства не смеат да се произ-
ведуваат, ниту пуштаат во промет под условите 
кои овозможуваат нивно загадување или придоне-
суваат тие да стануваат штетни по здравјето на 
потрошувачите. 

Член 109 
Козметичките средства што се пуштаат во про-

мет не смеат да содржат отровни, штетни или дру-
ги состојки кои би можеле неповолно да влијаат 
врз човечкиот организам. 

Член НО 
Козметичките средства што се пуштаат во про-

мет не смеат да содржат штетни супстанции кои се 
ресорбираат и навлегуваат во кожата или ја изгри-
зуваат кожата (метил-алкохол, ацетон, нитро-бен-
зол, слободни ал келии, минерални киселини и ел.}. 

По исклучок, во производството на лак за нокти 
и средства за симнување лак за нокти, може да се 
употреби ацетон под условите предвидени во чле-
нот 132 став 2 од овој правилник. 

Член Ш 
Козметичките средства за нега на коса и кожа 

на главата, што се пуштаат во промет, не смеат да 
содржат лесно запалителни и експлозивни супстан-
ции, растворувач™ (етар, петрол и сл.) ниту други 
испарливи органски состојки штетни по здравјето. 

Член 112 
Козметички средства не смеат да бидат расипа-

ни (мувлосани, вжегнати, и ел.). 
Член 113 

Суровините што се употребуваат за производ-
ство на козметички средства мораат да бидат без 
механички загадувања и мораат да ги исполнуваат 
условите предвидени со Југословенската фармако-
пеја. 

Член 114 
За спречување на аутооксидативните процеси и 

масните компоненти во козметичките средства ио-
жат да се употребат бутилхидроксианизол (до 01°/о) 
и други антиоксиданеи предвидени со правилникот 
наведен во членот 47 став 1 од овој правилник. 

За конзервирање на козметичките средства мо-
жат како конзерванс да се употребат аскорбинска 
киселина, сорбинска киселина, естери на параокси-
бензоева киселина, како и натриумбензоат до ОД°/о 

Член 115 
Амбалажата од метал за пакување на козметич-

ките средства (туби, метални фолии и ел.) не смеат 
да бидат изработени од материјал кој содржи повеќе 
од 1% олово или цинк, повеќе од 3% антимон, по-
веќе од 0,001% арсен или други состојки штетни по 
здравјето кои би можеле да преминат во козметич-
кото средство. 

Член 116 
За бојосување на козметички средства можат 

да се употребуваат природни бои и синтетички ор-
гански бои што се предвидени за бојосување на пре-
хранбени производи со правилникот наведен во 
членот 47 став 1 од овој правилник. 

Одделни козметички средства можат да се бо-
јосуваат и со антимонсулфид, кадмиумсулфид, ба-
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риумсулфат, хромтриоксид, цинкооксид, баритна 
лак-боја, како и со метална боја произведена од 
цинк, кала^, бакар и негови легури (бронзена боја). 

Член 117 
Козметичките средства можат да се пуштаат во 

промет само во оригинално пакување, со тоа што 
декларацијата врз нив мора да ги содржи подато-
ците за составот на козметичкото средство. 

Б. Посебни услови за производство и промет 
1. Козметички средства за нега на косата, лицето 

и ноктите 
а) Коловска вода, парфем и вода за лице 

Член 118 
Е забрането да се произведува колониска вода со 

додатоци на метанол, пропапол — 1 (пропилалкохол), 
пропанол — 2 (изопропилалкохол) и нитробензол. 

Ко лањска вода може, освен со боите предвидени 
во членот 116 од овој правилник, да се бои и со 
други природни бои кои не се штетни з«а здравјето 
и кои не ја бојосуваат кожата и облеките. 

Член 119 
Е забрането во производството на парфеми да се 

употребуваат други видови алкохол освен етанол. 
Сув парфем не смее да содржи материи кои при 

употребата ја бојат кожата и об леќите. 

Член 120 
Водата за лице мора да содржи најмалку 

20 vol% етанол и мора да биде бистра. 

б) Крем за нега на кожата 
Член 121 

Кремот за нега на кожата не смее да содржи 
сол на жива, бизмут или олово. 

Кремот за нега на кожата мора да содржи нај-
малку 10°/о природни маснотии. Во бвие маснотии не 
спаѓаат јагленоводороди (вазелин, парафинско ма-
сло и ел.). 

Вредноста рН екстракт добиен од еден дел крем 
за нега на кожата и пет делови вода, мора да биде 
помеѓу 4 и 7. 

Во производството на крем за нега на кожата 
"е забранета употребата на втиленгликол. 

Член 122 
Кремот за нега на кожата не смее на темпера-

тура од 25°С да тече од амбалажата, а загрејан до 
35fC за време од 24 часа па потоа ладен до 0°С за 
време од 2 часа мора да остане во непроменета со^ 
стојба. 

Член 123 
Кремот за нега на кожата произведен со дода-

ток на ланолин мора да содржи нат малку 10% без-
воден ланолин. 

Декларацијата за кремот за нега на кожата 
произведен со додаток на витамини, камфор и ел. 
(специјален крем) не смее да содржи податоци за 
лековитата особина, како ниту за другите особини 
кои можат да ги доведат потрошувачите во заблуда 
во поглед на специфичното дејство на таквиот крем 
(на пример: „витаминска"). 

Е забрането да се пушта во промет крем за нега 
на кожата со додаток на хормони. 

Член 124 
За ланолинскиот крем за нега на кожата и спе-

цијалниот крем за нега на кожата во другите осо-
бини вожат одредбите од чл. 121 и 122 на овој пра-
вилник. 

в) Тоалетни глицерин, тоалетни вазелин и средства 
за заштита на кожата 

Член 125 
Тоалетен глицерин може да се произведува како 

смес на глицерол, вода, мирисливи материи и други 
додатоци со кои се постигнува соодветната цврстина. 

Тоалетен вазелин може да се произведува како 
смее на чист вазелин, мирисливи материи и други 
додатоци. 

Член 126 
Како средства за заштита на кожата можат да 

се произведуваат и да се пуштаат во промет само 
препарати со кои се спречува штетното влијание на 
сончевите зраци врз кожата, а се постигнува про-
мена на бојата (темнење) на кожата. 

Оригиналното пакување на средствата од ста-
вот 1 на овој член мора да има упатство за упо-
требата. 

г) Шминка 
Член 127 

Како шминка, во смисла на овој правилник, се 
смета получврст или прашкавест препарат со дода-
ток на минерални природни или синтетички орган-
ски бои, кој служи за заштита или нијансирање на 
бојата на кожата. 

Во шминка спаѓа пудерот за лице, ружот за 
усни, моливот за веѓи, моливот за очните капки, 
црнилото за клепки ити. 

Шминката мора да биде со при-јатна миризба и 
не смее да предизвикува надразнување на кожата, 

Шминката произведена во форма на стапчи-
ња не смее да се дроби. 

Член 128 
Пударот за лиценце смее да содржи сол на жива, 

олово или бизмут. 
При цр<|изводството на пудер за лице не смее да 

се употреби повеќе од 20% скроб и повеќе од 30% 
таложен каолин. 

Пудерот за лице произведен во цврста состојба 
(камен) не смее да се дроби ниту да пука. 

Пудерот за лице кој се произведува со посебни 
додатоци мора да се регистрира пред почетокот на 
производството за пазар. На секое оригинално па-
кување во декларацијата мора да биде означен ви-
дот и количината на тие посебни додатоци. 

Член 129 
Шминката за веѓи и клопки (моливот за веѓи, 

моливот за очните капки, цриилото за клопки и 
ел.) може да се бојосува само со бои од животин-
ско потекло (сепија, животински јаглен). 

Член 130 
За симнување на ш минаат а и нечистота од ко-

жата можат да се произведуваат масла или емул-
зии во течна или полутечна состојба со кои се по-
стигнува целта за која се наменети. 

Е забрането да се произведува шминка која не 
може лесно да се отстрани од кожата со средствата 
од ставот 1 на овој член. 

д) Прашок за devfiL 
Член 131 

Прашок за деца произведен од делчиња со про-
пишана големина не смее да биде бојосан. 

Ако на прашокот за деца му се додадат борна 
киселина, цинк ок сид и слично, тоа мора посебно да 
се означи врз декларацијата. 

ѓ) Лак за нокти, средствата за от страну в ање на лакот 
за нокти и средства за полирање на нокти 

Член 132 
Лакот за нокти не смее да предизвикува на-

дражување и оштетување на ноктите. 
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За симнување на ла«х>т може да се употреби • 
најмногу 5We ацетон во смее со естери (амилацетат, 
бутилацетнат и сл.). 

Средствата за полирање на ноктите не смеат 
да содржат состојки што би можеле да ги оштетат 
ноктите. 

е) Средства за отстранување и намалување на 
потењето и депилатори 

Член 133 
КУКО средства за отстранување на претерано 

локално потење и како дезодоранс се подразби-
раат препечатите кои служат за намалување на 
претераното излупување пот и за отстранување на 
н априј ата ата миризба. 

Према ратите во смисла на стаазот 1 од овој член 
што го отстрануваат или оневозможуваат излачу-
вањето- на пот, опаѓаат во тераписки средства и им 
подлежат иа важечките прописи за лековите. 

Член 134 
Средствата за отстранување на претераното ло-

кално потење и дезодор апсите можат да бидат во 
течна, полутечна, прашкавеста и цврста состојба. 

Препратите од ставот 1 на овој член или нив-
ните раствори кои се добиваат со варење еден дел 
троп арат со еден дел вода, не смеат да имаат рН 
вредност помајка од 3,5. 

Сред ств« га за отстранување на претераното ло-
кално потење и дезодоранс^ е не смеат при упо-
требата да ја оштетат кожата. 

Член 135 
Во производството на средства што служат за 

симнување коса или влакна од човечко тело (де-
пилатор*!) е забранета употребата на бариу мсул-
фпд, арсенови соединенија или талиумови соеди-
ненија. 

Средствата од ставот 1 на оеој чледа не смеат 
да бидат штедни ниту да ја надразнуваат кожата 
Тие средства мораат да бидат без миризба, брзо и 
е ф и к а с н о да дејствуваат и лесно да се симнуваат. 

Член 136 
Средствата за отстранување и намалување на 

потењето дезодор апсите и допил авторите во ориги-
нално пакување, мораат да имаат упатство за упо-
требата. 

ж) Средства m бричење и средства за бањање 

Член 137 
Кај средствата за бричење рН вредноста не 1% 

воден раствор не смее да биде поголема од 10,0. 
Одредбава од ставот 1 на овој члш ме се одне-

сува на сапунот за бричење. 

Член 138 
Како средства за бањање се сметаат смерови 

на специјални мириси, бои, површински активни 
материи и други додатоци. 
ј Средствата од ставот 1 на овој член во течна 
или цврста состојба не смеат да содржат калиум-
хвдроксид, натриум хи дрокоид, соли на железо, са-
лони®*. јаки минерални киселини, ма>гнези у мсул-
фат, натриумкарбон-ат, калиумќарбонат .ниту други 
соединенија што имаат тераписки особини. 

2, Козметички средства за нега на устата и забите 
Член 13« 

Како паста за заби и прашок за заби се сме-
таат преп ар а пите во течна, полутечна, пратка веста 
или цврста состојба што служат за хигиена и нега 
на забите, 

Во препарати^ од ставот 1 н>а овој член состој-
ките за механичко чистена на забите не смеат 
штетно да дејствуваат врз глеѓга на забите и слу-
зшацата на десните и според Мохсовсгга скала if© 

смеат да преминуваат 5* цврстина. Тие состојби по 
просејувањето низ сито со дупчиња во големина од 
0.055 mm, не смеат да имаат повеќе од 1% остаток 
сметано на сува материја, со тоа што тој остаток 
да мора сосема да мине низ сито со дупчиња во го-
лемина од 0,075 mm. 

Член 140 
Пастата за заби и прашокот за заби не смеат 

да содржат повеќе од 2,5 mg олово сметано на 100 
грама производ. 

Лаурисулфонатот што се употребува во произ-
водството на паста за заби или прашок за заби како 
пенливо синтетичко средство, мора да биде технич-
ки чист. 

Кај прашокот за заби и пастата за заби вред-
носта на рН на 5% раствор односно суспензија мора 
да биде помеѓу б и 9. 

За бојосување на пасти за заби и прашоци за 
заби можат да се употребуваат боите предвидени 
за бојосување прехранбени производи со правил-
никот наведен во членот 41 став 1 од овој пра-
вилник. 

Член 141 
Е забрането да се пуштаат во промет пасти за 

заби кои се еј акна ле или кои не се хомогени при 
истиснувањето. 

Забниот сапун за хигиена и нега на забите мора 
да има такви особини да може лесно да се става 
врз четки чето. 

Член 142 
Водата за хигиена и нега на забите и устата 

може да се произведува од алкохолни раствори 
на миризливи материи, растителни екстракти, мен-
тол, тимол, квартерии а мони ја чии бази и други 
слични материи, во количини кои не се штетни 
по здравјето. 

3. Козметички средства за нега на косата и кожата 
на главата 

Член 143 
Маслата и течниот бриљантни за нега на коса-

та и кожата на главата мораат да бидат во течна 
состојба Hia 8° С. 

Бриљантног во цврста состојба не смее да се 
топи на собна температура. 

Вредноста на рН на препратите од ст. 1 и 2 од 
сивој член измерена во воден екстракт (1 : •>) мора 
да биде помеѓу 4,5 и 7,0. 

Член 144 
Препратите за бојосување на косата што се 

пуштаат во промет не смеат да содржат повеќе од. 
1) 8% параметатол у и л ен дмамин база; 
2) 1,5% диаминоанизол; 
3) 0,бв/в диаминофенол; 
4) 3% аминофенол; 
5) 1,5 резорцин; 
6) 0,5% деривати на нафтокинон; 
7) 0,02*/© деривати на трифенилметан; 
8) 1°/о нитритни деривати. 
Препаратите за бојосување на косата можат да 

содржат амидо масни киселини и други синтетич-
ки органски бои и емулгатори врз базата на естери, 
од виши масни алкохоли и амонијак. 

Во производството на препарати за бојосување 
ма косата е забранета употребата на пирота ло л, пи-
локарпин, нитробензол, формалдехид, па ра форма л-
дехид и парафен ил енди јамин., 

Член 145 
Препечатите за бојосување на косата мораат 

пред употребата да се испробаат на преосетливост. 
Препратите за бојосување на косата во ориги-

нално пакување мораат да имаат упатство за упо~ 
тромата и за вршењето на проба на лреосетЈшвост. 
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Др еп вратите за бојосување на косата не смеат 
да се употребуваат за бојбсување клепки и веѓи. 
Оваа забрана мора посебно да се означи во декле-
рацијата и во упатството за употребата. 

Член 146 
Лаковите како фикоативи за косата не смеат да 

содржат состојки кои штетно дејствуваат врз коса-
та и кожата на главата. 

Кај препратите од ставот 1 на овој член вре-
дноста на рН мора да биде помеѓу 5,5 и 8,5. 

Член 147 
Препратите за изработка ладна трајна онду-

л аци ја смеат да содржат најмногу 8л/о тиогликолна 
киселина или други тиосоединенија. 

Кај препратите од ставот 1 на овој член вред-
носта на рН мора да биде помеѓу 8 и 9,5. 

Преп арапите за изработка топла трајна ондула-
циј а не смеат да содржат слободни алкалии ниту 
ал ка лим сулфида, 

Е забрането на препратите од ст. 1 и 3 на овој 
член да им се додаваат состојки штетни по здрав-
јето. 

Член 146 
Препарати^ за изработка ладна трајна енду ла-

ција и препратите за изработка топла трајна онду-
лација во оригинално пакување, мораат да имаат 
упатство за употребата и за вршењето на проба на 
преосетливост, како и за примена на заштитните 
мерки (употреба на гумени нараквици, крем со си-
ликоними и ел.). 

Член 140 
Средствата за неутрализација и фиксирање на 

»осата што се употребуваат при изработка ладна 
трајна ондулација или топла трајна ондулација, не 
смеат да содржат повеќе од 8 te2fl/e водониклероксид. 

Кај средствата од ставот 1 на овој член вред-
носта на рН мора да биде поголема од 2,0. 

Во производството на средства за неутрализа-
ција и фиксирање на косата е забранета употре-
бата на минерални киселини. 

Член 150 
Преп арапите за бл е дење на коса не смеат да 

содржат слободен алкалии ниту повеќе од 10 te£?/«T 
водородлероксид. 

Член 151 
Средствата за масажа на косата и кожата на 

главата не смеат да содржат состојки што би ја 
отштетиле косата или кожата на главата. 

Кај препратите од ставот 1 не овој член вред-
носта на рН во водениот екстракт (1:5) мора да би-
де помеѓу 5,5 и 7,5. » 

Член 152 
Водата за нега на косата и кожата на главата 

мера да содржи најмалку 30 vol6/* етанол, а вредно-
ста рН мора да биде помеѓу 4 и 8,5. 

Член 153 
Шампони смеат да се произведуваат од неут-

рални сапуни или од површински активни и за ми-
ење делотворни синтетички супстанции што мора 
да ги има во готов препарат најмалку 10°/# а во 
концентрат — најмалку 25'V«. 

Кај шампоните вредноста на рН во 10*/* раствор 
не смее да биде поголема од 8,5. 

VI. СРЕДСТВА ЗА МИЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ 

Член 154 
Како средства за миење и чистење, во смисла 

на овој правилник, се сметаат средствата за одр-
жување на личната хигиена и средствата за одр-
жување на општата хигиена« 

Член 155 
Средствата з<а миење и чистење не смеат да со-

држат материи кои поради своите изразито отровни 
особини при употребата на тие средства штетно би 
дејствувале врз здравјето. 

Средствата за миење и чистење не смеат да со-
држат нитробензол а смеат да содржат мајмногу 
0,1% тешки метали. 

1. Средства за одржување на личната хигиена 

Член 156 
Средствата зе одржување на личната хигиена 

(тоалетен сапун и сапун за бричење) не смеат да 
содржат алкални силикати. 

Средствата од ставот 1 на овој член можат да 
содржат најмногу 0,05 % слободни алкалии (смета-
но хако натриумхвдроксид). 

Член 1*57 
Средствата за одржување на личната хигиена 

можат да се бојосуваат само со боите предвидени га 
бојосување на козметичките средства во членот Иб 
од овој правилник. 

2. Средства за одржување ма општата хигиена 

Член 158 
С а пуните за перење не смеат да содржат понеле 

од 0,2% слободни алкалии (сметано како натриум-
хидроксид). 

Сапуисгсите пратиоци за перење ме смеат да со-
држат ватриумхидроксид. 

Кај детерџентите вредноста рН во 1% воден 
раствор не смее да биде поголема од 12. 

Член Ш 
Средствата за рачно чистење груби нечистотен 

(шм и ел.) можат да содржат најмногу 5% слобод-
ни алкалии (сметано како натриумхидоок сид) „ 

Средствата за машинско чистење на груби не-
чистоти можат да содржат повеќе од 5% слободни 
алкалии. Овие средства можат да се пуштаат во 
промет само во оригинално пакување со декларац-
и ј а за составот »а тие средства и со упатство за 
нивната употреба. 

Член 166 
Средствата за чистење и мачкање мебел и по-

дови (масти« масла и ел.) не смеат да содржат хло-
ров ј-агленоводород, бензол и нивни деривати. 

Член 161 
Средствата за чистење метални садови и при-

бор (си дол и ел.) не смеат да содржат кал ци умци ја-
нид, нетријумцијанмд, оксална киселина и живини 
соединенија. 

Член Ш 
Средствата за чистење обувки (паста, боја и ел.) 

не смеат да содржат нитробензол и бои штетни по 
здравјето. 

Член 163 
Средствата за чистење во домаќинствата (за 

отстранување валканици) кои содржат бензин, бен-
зол или хлоров јагленоводород (јаглентетрахлорид, 
дихлоретилен, трихлоретилен и ел.) можат да се пу-
штаат во промет само во оригинално пакување со 
упатство за употребата и декларација во поглед на 
составот на тке средства. 

Член 164 
Чистењето на облеките со примена на хлоров« 

јагленоводороди смее да ее врши само во затво-
рени апарати во кои чистењето се врши континуи-
рано (индустриско чистење). 

Апаратите за чистење на облеките од ставот 1 
на овој член не смеат да се ставаат во станбени 
или складови простории и со нив можат да раку-
ваат само лица егручно оспособени за таа работа. 
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Дуќаните што вршат чистење облеки со приме-
на на хлорни јаг левово дород и се должни пред от-
почнувањето со работа со оваа метода да го известат 
општинскиот орган на санитарната инеп евди ја. 

VII. ТУТУНОВИ ПРЕРАБОТКИ 

Член 165 
Како тутунови преработки, во смисла на овој 

правилник, се сметаат цигарите, томггусите, сече-
ниот (режаниот) тутун, тутунот за луле, тутунот за 
џвакање (џваканец) и тутунот за шмркање (бурмут). 

Член 166 
За производство на тутунови преработки смее 

ца се употребува само ферментиран тутун добиен 
со култура на соодветните типови тутун ОД видот 
„Nicofciana Tabacum L". 

За производство на тутунови преработки не 
смеат да се употребат тутунови отпадоци наменети 
за изработка на тутунов екстракт, еуро® н и к о т и н 
и никотжгсулфат. 

Тутунските преработки мувлосани до 10% и ту-
тунските суровини што примиле негодна миризба 
на мувла, можат да се преработат под услов npw 
фабр^кадијата Да минат низ фазата на технолош-
киот процес на пржење односно парење. 

Член 167 
Тутуновите преработки не смеат да содржат 

олово и арсен, како ниту остатоци на хемиските 
средства употребени за отстранување болести и 
штетници на тутунот во количината која може 
да биде штетна по здравјето. 

Член 168 
Тутунските преработки не смеат да содржат ту-

ѓо лисје или делови од други билки и не смеат да 
бидат замачкани со боја, лепило или масло. 

Цигарите и режаниот тутун не смеат да содржат 
повеќе од 2% прав. 

Член 160 
Металните фолии во кои директно се завитку-

ваат тутунските преработки не смеат да содржат 
повеќе од 1% олово, повеќе од 1°/о антимон и пове-
ќе од 0,01% арсен. 

Член 170 
Цигарите и режаниот тутун не смеат да со-

држат повеќе од 2,5% никотин, а другите тутунски 
преработки — повеќе од Зе/о никотин. 

Цигарите и режаниот тутун што имаат деклара-
ција „малку никотин" смеат да содржат најмногу 
0,5°/о никотин, сметано на сува материја. 

Цигарите што имаат декларација „малку нико-
тин" смеат да содржат најмногу 0,7°/о никотин, сме-
тано на сува материја. 

Тутуновите преработки што имаат декларација 
„Зез^никотин" смеаат да содржат најмногу 0,1% ви-
Јсотин, сметано на сува материја. 

vj5 

Член 171 
За конзервирање на тутуновите преработки, 

сметано на 1 килограм, можат да се употребуваат: 
1) сулфураста киселина — до 0,5 грама; 
2) бензоева киселина — до 1,0 грама; 
3) естери на бензова киселина — до 4 грама; 
4) натриумбензоат — до 1,2 грама; 
5) мравја киселина — до 1,5 грама. 
За конзервирање на тутунот за луле може да се 

упс тр е Су в а најмногу 1'грам борна киселина, сметано 
на 1 килограм. 

За запазување на влажноста на тутунот може 
Да се употребува најмногу 5% сорбитол, глицерин, 
гликон, дигенос или дегена«. 

Член 17? 
На тутуиовите преработки можат да им се дода-

ваат ароматични материи (сосирања) во количината 
што не може штетно да дејствува врз здравјето. 

Член 173 
Лепи лата што се употребуваат во производство-

то на ту тунови преработки за лепење на цига-рет-
хартијата и обвивките не смеат да содржат состој-
ки штетни по здравјето. 

Член 174 
Цигарет-хартиј* та не смее да содржи повеќе 

од 0,06% нитрат односно хлор ниту смее да има не-
пријатен вкус и миризба. 

За бојосување на цигарет-хартијата и писок 
смеат да се употребуваат боите предвидени за бојо-
сување на прехранбените продукти со правилникот 
наведен во-членот 47 став 1 од овој правилник. 

За бојосување на обвивката на филтерот и оз-
наките врз цигарите можат да се употребат пиг-
менти од златни ливчиња., златна бронза, железни 
оксиди к хидроксиди, титаноксид, калциумка»рбонат 
или калциумсулфат. 

Член 175 
Е забрането да се декларираат тутунови прера-

ботки на начинот кој може да ги доведе во заблуда 
потрошувачите во поглед »а квалитетот, нешкод-
л ивост а по здравјето и другите особини на тутуно-
в а е преработки. 

Член 176 
Е забрането да се пуштаат во промет тутунови 

преработки: 
1) мувлосани; 
2) оштетени од тутунов жижок или тутунов 

молец; , , 
3) што имаат миризба на мувла или миризба на 

тутунова суровина односно дозволени додатоци. 

Член 177 
Скалдовите во кои се држат тутуновите прера-

ботки мораат да бидат чисти и суви. Таквите скла-
дови мораат да бидат изведени така што да можат 
лесно да се проветруваат. 

Член 178 
Цигарите, режаниот тутун и тутунот за шмрка-

ње се сметаат за прележани ако од денот на нивно-
то пуштање во промет изминало повеќе од 9 месеци. 

Томпусите и тутунот за џвакање се сметаат како 
прележани ако од денот на нивното пуштање во 
промет изминало повеќе од 21 месец,. 

Тутуновите преработки од ст. 1 и 2 на овој член 
по изминувањето на наведените рокови, не смеат 
да се продаваат без одобрение од општинскиот ор-
ган на санитарната инспекција. 

Тутуновите преработки мораат врз оригинално-
то пакување да имаат декларација која содржи ме-
сец и година на производството. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИН-
СЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО ДОМАЌИН-

СТВОТО 

1. Средства за дезинфекција 

Член 179 
За дезинфекција во домаќинството можат да се 

произведуваат и пуштаат во промет средства кои 
содржат етанол, алкохолни и водени раствори на јод, 
формалдехид и нивни деривати, фенолни и крезол-
ни препарати или квартерна амониева база. 
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За производството на средствата од ставот 1 на 
овој член е забрането да се употребуваат живини 
соединенија. 

Член 180 
Средствата што се употребуваат во домаќин-

ството за дезинфекција на човечката кожа не смеат 
да предизвикаат надразнување, изгореници или во-
спаление на кожата. 

Член 181 
Средствата за дезинфекција на приборот за ја-

дење и пијачка не смеат да бидат штетни по здрав-
јето и по употребата да оставаат непријатна мириз-
ба односно вкус. 

Член 182 
Средства за дезинфекција на ѕидови, мебел, ме-

тали и ел., не смеат штетно да дејствуваат на мета-
ли, дрво, ткаенини и синтетички материи и не 
смеат да влијаат неповолно врз нивната боја одно-
сно квалитет. 

Средства од ставот 1 на овој член не смеат по 
употребата да оставаат непријатна миризба ниту 
штетно да дејствуваат врз здравјето на луѓето и до-
машните животни. 

Член 183 
Средствата за дезинфекција на водата за пиење 

не смеат штетно да дејствуваат на хигиенската ис-
правност на водата. 

Средствата за дезинфекција на водата за пиење 
и средствата за дезинфикција на отпадочните мате-
рии мораат ефикасно да дејствуваат и во присуство 
на органски материи. 

2. Средства за дезинсекција 

Член 184 
Како средства за уништување на инсекти во до-

маќинството (во понатамошниот текст: инсектици-
дите) можат да се произведуваат и да се пуштаат 
во промет препарати кои содржат активни супстан-
ции, растворувач^ разблажувачи врз базата на 
талк и други неактивни супстанции како и помошни 
средства (емулгатори, стабилизатор^ бои, старски 
масла, коригенси). 

Инсектицидите од ставот 1 на овој член можат 
да бидат органски синтетички инсектициди и инсек-
тициди од растително дотекло. 

а) Органски синтетички инсектициди 

Член 185 
Како органски синтетички инсектициди кои мо-

жат да се произведуваат за употреба во домаќин-
ството, во смисла на овој правилник се сметаат: 

1) DDT со најмногу 10% активна супстанција; 
2) НСП со најмногу 5*/* активна супстанција* 

освен во формата на фумигант; 
3) хд ордан со најмногу 10% активна супстан-

ција; 
4) диптерекс со најмногу 5% активна супстан-

ција; 
5) нафталин. 
Покрај инсектицидите од ставот 1 ва овој член 

за употреба во домаќинството можат да се произве-
дат и да се пуштаат во промет и други органски 
синтетички инсектициди, под услов да се регистри-
раат пред почетокот на производството за пазарот 
односно пред увозот. 

Член 186 
Органските синтетички инсектициди од членот 

185 на овој правилник можат да се произведуваат 
и пуштаат во промет поединечно или како мешани-

ца во формата на прав, раствор, паста, емулзија, 
фумигант или во комбинација со лажач (атрактапт). 

Член 187 
Органските синтетички инсектициди во форма-

та на прав, мораат да се разредуваат со талк и 
други неактивни супстанции. 

Органските синтетички инсектициди во форма-
та на раствор или емулзија, можат да се разреду-
ваат само со раствора чи чија точка на запаливото 
не е пониска од 30* С и чија пара не дејствува штет-
но врз здравјето не луѓето и домашните животни, 

Органските синтетички инсектициди како фу-
миганти можат да се пуштаат во промет во форма 
на стапчиња, свеќички или таблетки врз базата на 
чист линдан со 99% гама изомери, а чија пара од-
носно чад при согорувањето не дејствува штетно 
врз здравјето на луѓето и домашните животни. 

Член 188 
Лажачите (атрактанти) што се употребуваат во 

комбинација со органските синтетички инсектициди 
од членот 185 на овој правилник, можат да се про-
изведуваат и пуштаат во промет само во формата 
на картон или ленти импрегнирани во 20% раствор 
на малатион односно диптерекс. 

б) Инсектициди од растително потекло 

Член 189 
За производство на инсектициди од растително 

потекло можат да се употребуваат само препарати 
врз базата пиретруми (билката бухач). 

Инсектициди од растително потекло можат да се 
произведуваат и пуштаат во промет и како меша-
ница со еден или повеќе органски синтетички ин-
сектициди од членот 185 на овој правилник. 

Член 190 
Инсектицид!«« од растително потекло можат 

да се пуштаат во промет во формата на прав, ра-
створ или аеросол. 

Член 191 
Инсектициди^ од растително потекло во фор-

мата на прав мораат да содржат пиретрин I нај-
малку 0,4%, а во формата на раствор — најмалку 
0,5%. 

Инсектицидите од растително потекло како аеро-
соли можат да се произведуваат со инертни гасови. 

Ако инсектицидите од ставот 2 на овој член 
се произведуваат со запалителни гасови, деклара-
цијата мора да ја содржи ознаката „запалителни". 
Овие гасови не смеат да бидат со непријатна ми-
ризба. 

Член 192 
За инсектицидите од растително потекло во 

формата на раствор мораат да се употребуваат ка-
ко растворачи односно разредувачи чист рафини-
ран терпентин и пречистен петрол,'како и други 
средства кои претходно се регистрираат. 

Инсектицидите од ставот 1 на овој член смеат 
да се ароматизираат со етерски масла кои не ги 
надразнуваат органите за дишење. 

На инсектицидите од овој член можат да им 
се додаваат синергисти (пиперонилбутоксид и др.). 

3. Средства за дератизација 

Член 193 
Средствата за дератизација во домаќинството 

смеат да се произведат само од хемиски соедине-
нија врз базата на активна еунет : -тчја на црвен 
морски кромид (Scila mariuma), глш^озид сциларин, 
кумарин и негови деривати. 
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Средствата од ставот 1 на овој член врз ба-
зата на кумарин и неговите деривати не смеат да 
содржат повеќе од 1°/о активна супстанција. 

Член 194 
Средствата за дератизација смеат да се произ-

ведуваат и да се пуштаат во промет во формата на 
готови лажачи, пасти или прашоци. 

Средствата од ставот 1 на овој член мораат 
да бидат од таква конзистенција и пакување да 
не можат да се расипуваат, трошат ниту растуру-
ва^. 

Член 195 
Средствата за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација во домаќинството можат да се пуш-
таат во промет само во оригинално пакување на 
производителот, односно во пакување на организа-
цијата на која и е одобрено препакување на од-
носното средство со цел за продажба на мало. 

На секое оригинално пакување декларацијата 
мора да содржи податоци за називот (името) и се-
диштето на производителот, за намената на сред-
ствата и за содржината на активната супстанција 
во нив. 

На секое оригинално пакување мора да биде 
напечатено или посебно приложено упатството за 
употреба. За текстот на упатството произведителот 
мора да прибави согласност од републичкиот са-
нитарен инспектор. На упатството мора да се 
означи бројот и датумот на дадената согласност. 

Член 196 
Средствата за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација во домаќинството подлежат на реги-
страција. 

IX. ВЕШТАЧКО ЦВЕЌЕ, ВЕШТАЧКО ЛИСЈЕ И 
ВЕШТАЧКО ОВОШЈЕ 

Член 197 
Боите за бојосување на вештачко цвеќе, ве-

штачко лисје и вештачко овошје смеат да содржат 
најмногу 0,05 грама арсен и 0,2 грама олово сме-
тано на 100 грама сува боја. 

X. МАСКИ И ТАПЕТИ 

Член 198 
Маските смеат да се бојосуваат со боите пред-

видени за бојосување на играчките во членот 90 
и 91 од овој правилник. 

Боите за бојосување на тапети што се употре-
буваат за покривање ѕидови, смеат да содржат 
најмногу 0,05 грама арсен и 0,2 грама олово, сме-
тано на 1 ш2 површина. 

Водените и маслените бои за бојосување на 
ѕидови, смеат да содржат најмногу 0,05 грама арсен 
и 0,2 грама олово, сметано на 100 грама сува боја 
или на т 2 површина. 

XI. СВЕЌИ И КИБРИТ 

Член 199 
Боите за бојосување на свеќи не смеат да со-

држат антимон, арсен, олово и жива. 

Член 200 
^ Кибритот не смее да биде изработен од мате-

ријал кој поради меѓусебно триење на кибритот 
или потрес би можел да се запали односно експло-
дира. 

Кибритот мора да биде изработен така што 
при палењето да не прска и не фрла искри. 

Масата од која се изработува кибрит мора да 
биде хомогена. 

Е забрането да се изработуваат главчињата на 
кибритот од бел фосфор. 

XII. ПЕТРОЛ И БЕНЗИН 

Член 201 
Петролот што се употребува во домаќинството 

за осветление, греење или готвење мора да ги 
исполнува следниве услови: 

1) да содржи фракции на минерални масла 
кои имаат точка на вриење од 150°С до 300°С со 
отстапување од ± 10%; 

2) специфичната тежина да не е поголема од 
0,820; 

3) точката на палењето да не е пониска од 
30°С во апарат според Абел. 

Член 202 
Бензинот што се употребува во домаќинството 

за осветлување, чистење, греење и ел. (технички 
чист бензин) мора да ги исполнува следниве 
услови: 

1) да содржи лесни фракции на минерални 
масла кои имаат точка на вриењето од 70°С до 
130°С; 

2) да е безбоен и бистер; 
3) да не содржи тетраетилолово и токсични 

естери — смекнувачи (ортотрикрезилфосфат и ел.). 

XIII. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 203 
Во поглед на здравствениот надзор над з а м -

олениот персонал и просториите за производство 
и промет на предметите за општа употреба, зема-
њето мостри на предметите за општа употреба, 
постапката за регистрација на предметите за 
општа употреба и во поглед на овластувањето за 
определување на установите за вршење анализи и 
суперанализи на мострите од предметите за општа 
употреба, согласно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Основниот закон за здравствениот над-
зор над прехранбените продукти. 

Член 204 
Надзор над применувањето на овој правилник 

врши надлежниот орган на санитарната инспекција. 
Во вршењето на надзор органите од ставот 1 

на овој член ги преземаат мерките пропишани во 
чл. 45 до 55 од Основниот закон за здравствениот 
надзор над прехранбените продукти. 

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 205 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се 

казни за прекршок работна или друга организа-
ција: 

1) ако произведува или пушта во промет пред-
мети за општа употреба од членот 2 на овој пра-
вилник што не ги исполнуваат условите пропи-
шани за производство односно промет на тие 
предмети (чл. 9 до 202); 

2) ако без претходна регистрација произведува 
односно увезува предмети за општа употреба за 
кои не се пропишани условите за обезбедување на 
нивната хигиенска исправност а им се сродни на 
предметите од членот 2 на овој правилник (член 3 
став 1) или ако без претходна регистрација произ-
ведува предмети за општа употреба кои подлежат 
на регистрација (член 3 став 2); 

3) ако врз обвивката, садот или етикетата на 
предметите за општа употреба што се пуштаат во 
промет во оригинално пакување не ја стави декла-
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рацијата на еден од јазиците на народите на Ју-
гославија, кога е тоа предвидено со овој правил-
ник (член 4); 

4) ако при рекламирањето на предметите за 
општа употреба употреби слики, цртежи, знакови 
или изрази што би можеле потрошувачот да го 
доведат во заблуда во поглед на нивниот состав, 
особини, намена или дејство (член 5); 

5) ако произведува односно пушти во промет 
бојосани предмети за општа употреба кои не смеат 
да се бојосуваат или ако произведува односно пу-
шти во промет предмети за општа употреба кои 
се бојосани со бои со кои не смеат да се бојосуваат 
(член 6); 

6) ако своето работење во рок од шест месеци 
не го усогласи со одредбите од овој правилник 
(член 207). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
овој член ќе се казни за прекршок и одговорното 
лице во работната или друга организација со па-
рична казна до 20.000 динари. 

Член 206 
За кое и да е од дејствијата од членот 205 на 

овој правилник ќе се казни за прекршок и гра-
ѓанин со парична казна до 50.000 динари. 

XV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 207 
Работните и други организации и граѓаните, 

што произведуваат и пуштаат во промет предмети 
за општа употреба предвидени со овој правилник, 
се должни своето работење да го усогласат со 
одредбите од овој правилник најдоцна во рок од 
6 месеци од денот на објавувањето на овој пра-
вилник во „Службен лист на СФРЈ", 

Член 208 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 05-1851 
31 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за здравство и социјална политика, 

Мома Марковиќ, е. р. 

35. 
Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 

и членот 38 став 1 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63), во врска со членот 17 
од Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и членот 97 став 3 
од Општиот закон за организацијата на здравстве-
ната служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60, 
9/61 и 22/62), Сојузниот секретаријат за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА 

РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за материјалните и другите тро-
шоци на работењето на стопанските организации 
(„Службен лист на бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и 

„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63 и 40/63) во 
точката 4 во одредбата под 23 ст. 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„23) надоместоците што стопанската организа-
ција им ги дава на трговските патници или на својот 
комерцијален персонал кој се занимава со исти ра-
боти како и трговските патници, што се со неа во 
редовен (постојан) работен однос и кои на службе-
ното патување употребуваат свои патнички авто-
мобили, и тоа во износите и под условите опреде-
лени со правилникот за распределба на личните 
доходи, но најмногу 30 динари за еден поминат 
километар. За признавање на овој надоместок бро-
јот на поминатите километри се утврдува за нај-
кусиот пат од местото на поаѓањето на службеното 
патување до местото во кое трговскиот патник или 
друго лице службено патува, и назад. Ако службе-
но се патува во повеќе места, овој надоместок се 
смета за најкусиот пат што ги поврзува тие места. 
Ако лицата наведени во ставот 1 од оваа одредба 
за време на службеното патување употребуваат 
свои патнички автомобили и за превоз во грани-
ците на градското подрачје односно во границите 
на подрачјето на местото во кое ја вршат службе-
ната работа, надоместокот за превоз во границите 
на тие подрачја со употреба на сопствени патнички 
автомобили се признава како материјален трошок 
на стопанската организација под условите и во из-
носите предвидени во ставот 1 од оваа одредба, но 
најмногу за оној број поминати километри кот 3 3 

превозот на тие лица на тоа подрачје е предвиден 
со правилникот на стопанската организација или 
со одлука на работничкиот совет." 

Во истата одредба во ставот 4, зборовите: „18 
динари" се заменуваат со зборовите: „30 динари", 

Во истата одредба ставот 9 се менува и гласи: 
„Ако стопанската организација им го испла-

тува надоместокот според ст. 1, 2 и 4 од оваа од-
редба на трговски патници или други лица, кои 
не се со неа во редовен (постојан) работен однос, 
исплатените износи на тие надоместоци го товарат 
делот на чистиот приход наменет за лични доходи 
на работниците." 

На крајот на ставот 10 точката и запирката се 
заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 
11, кој гласи: 

„Под условите и во износите определени во 
ст. 1 и 2 на оваа одредба се признава како матери-
јален трошок на здравствената установа надоместо-
кот што им го исплатува таа установа на здрав-
ствените работници, без оглед на тоа дали се тие 
со неа во редовен (постојан) или привремен рабо-
тен однос (хонорарна или дополнителна работа), а 
кои за извршување на службените работи во врска 
со здравствената заштита, во седиштето на здрав-
ствената установа или надвор од тоа седиште, упо-
требуваат свои патнички автомобили, и тоа под 
услов употребата на тие возила за тие цели да е 
предвидена со правилата на здравствената установа 
и здравствената установа да обезбедила посебна 
евиденција за користењето на сопствените патнич-
ки автомобили на здравствените работници во на-
ведените цели". 

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

Бр. 1-2-412/13 
8 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 
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36. 

Брз основа на членот 16 став 3 од Законот 
за придонесот од доходот на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
12/62 и 12/63 и „Службен лист ва СФРЈ", бр. 52/63), 
во врска со членот 17 став 2 и членот 51 од Зако-
нот за придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 
44/61, 52/61 и 30/62), и членот 97 став 3 Од Општиот 
закон за организацијата на здравствената служба 
(„Службен лист ва ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62), 
Сојузниот секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА 
ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА 
ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ 
ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Наредбата за издат<>ците за службени па-
тувања, .работа на терен и одвоен живот од фами-
лијата што на стопанските организации им се при-
знаваат како материјални трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63 и 33/63) во точка-
та 25 по ставот 1 се додава нов, став 2, кој гласи: 

„По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во 
поглед на признавањето на материјалните трошоци 
на стопанската организација односно на здравстве-
ната установа на надоместокот исплатен на тргов-
ските патници и на комерцијалниот персонал на 
стопанската организација односно на здравствени-
те работници на здравствената установа за превоз 
со сопствен патнички автомобил во границите на 
градското подрачје односно на подрачјето на ме-
стото во кое тие лица ја вршат службената работа, 
се применуваат одредбите од точката 4 под 23 на 
Наредбата за материјалните и другите трошоци на 
работењето на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/63, 40/63 и 3/64)." 

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

Бр. 1-2*412/12 
8 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

37.' 
Врз основа на членот 30 од Законот за прет-

пријатијата за аеродромски Услуги' („Службен лист 
на ФНРЈ'*, бр. 24/61) и членот б од Уредбата за 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ",. бр. 4/63), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за буџет и организација на 
управата, Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА ВОЗДУ-

ШНИТЕ ПАТИШТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Наредбата за тарифата на надоместоците 
за спроведување на воздухопловите на ваздушните 
патишта на Југославија („Службен лист на ФНРЈ", 
12/63) во точката 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Надоместокот за услугите дадени на воздухот 
пловите од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат 
»а превозачот чии воздухоплови ќе извршат опреде-

лен број прелетувања на Југославија изнесува 90®/$, 
од надоместокот определен во ст. 1 и 2 на оваа точка 
ако сите воздухоплови на тој превозач во рок од 
30 дена извршат од 12 до 20 прелетувања, 80% 
ако извршат 21 до 31 прелетување, 70% ако извршат 
од 32 до 45 прелетувања, 60°/« ако извршат 46 до 55 
прелетувања односно 50% ако извршат над 55 пре-
летувања." 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„Надоместокот за услугите дадени во меѓуна-

родната воздушна пловидба на воздухопловите што 
ја прелетуваат Југославија, без слепувања, а кои му 
припаѓаат на превозачот чии воздухоплови во ре-
довниот меѓународен сообраќај слетнуваат на југо-
словенски аеродроми изнесува 50% од надоместокот 
определен во точката 2 ст. 1 и 2 на оваа наредба 
ако воздухопловите на тој превозач кои слетнуваат 
на југословенски аеродроми во рок од 30 дена из-
вршат од 8 до 16 слепувања, 40% ако извршат 
17 до 24 слетнувања, 25% ако извршат од 25 до 32 
слетнувања односно 10% ако извршат над 32 слет-
нувања. 

3. Точката 6 се брише. 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3482/63 
4 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

са сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, е. р. 

38. 

Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/5<9, 23/61, 52/31, 
28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот секрета!ријат за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963 ГОДИНА 

1: Станбените заедници, установите што ги осно-
вале станбените заедници и сервисите на станбените 
заедници што се занимаваат со вршење непосредни 
услуги на куќните совети и на граѓаните во врска 
со работите за управување со станбените згради, со-
ставуваат завршна сметка за 1963 година согласно 
со одредбите од. Упатството за составување на за-
вршната иметка на установите за 1963 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ*, бр. 49/63). 

2. Ова упатство влегува во сила третиот ден 
од денот* на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5/2-19518/1 
31 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

39. 

Врз основа на членот 9 од Законот за држав-
ниот печат и за печатите на сојузните органи (^Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 49/63), Сојузниот секрета-
ријат за буџет и организација на управата про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
I., Печати, иа сојузните органи на управата 

1. Сојузните органи на управата имаат еден 
печат, а можат да имаат и повеќе печати, во сми^ 
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ела на Законот за државниот печат и за печатите 
на сојузните органи. 

Бројот на печатите го определува старешината 
на сојузниот орган на управата раководејќи се со 
обемот и карактерот на работите. 

2. Печатот на сојузниот орган на управата (во 
понатамошниот текст: печатот) е изработен од гума, 
метал или друг соодветен материјал. 

Печатот го изработува само за тоа овластена 
печаторезница. 

3. Печатот е со големина од 50 mm во пречник. 
4. Називот и седиштето на сојузниот орган на 

управата се напишани на печатот во концентрични 
кругови околу грбот на Југославија на српскохр-
ватски јазик односно хрватокосрпски, словенечки 
и македонски јазик, 

Покрај полниот назив на сојузниот орган на 
управата, во печатот може да се внесе и скусениот 
вообичен назив на сојузниот орган на управата. 

5. Печатите што ги употребуваат дипломатски-
те и конзуларните претставништва во странство 
содржат назив на претставништвото, седиште и зе-
мја во која се наоѓа претставништвото и во сре-
дината грб на Југославија. 

II. Мали печати на сојузните органи на управата ' 
6. Сојузен орган на управата може да има и 

печат со помал обем (во понатамошниот текст: ма-
лиот печат). 

Малиот печат служи за -заверување книшки, 
легитимации, пасоши и ел. како и за печатење и 
користење врз поштенски картички, покани и ел. 

Малиот печат се користи само во случаите во 
кои употребата на обичен печат би била негодна. 

7. Малиот печат содржи назив и седиште на 
сојузниот орган на управата, како и грб. 

Називот и седиштето на сојузниот орган на У-
правата се напишани во малиот печат на еден од 
јазиците на народите на Југославија. Називот на 
сојузниот орган на управата може во малиот печат 
да се скратува, со тоа што од скратениот назив 
јасно да се гледаној сојузен орган на управата е 
во прашање. 

Старешината на сојузниот орган на управата 
одлучува за потребата од постоење на мали печати 
и за нивниот број, како и за тоа на кој јазик од 
народите на Југославија ќе биде напишан називот 
и седиштето на сојузниот орган на управата во ма-
лиот печат. 

8. Малиот печат не може да биде помал од 
20 mm во пречник. 

III. Чување и употреба на печатите 
9. Сојузниот орган на управата е должен да 

води евиденција за печатите што ги има. Од еви-
денцијата треба особено да се гледа: бројот и да-
тумот на актот со кој е набавен печатот, отисок на 
печатот, број на примероците на секој печат и нив-
на поблиска ознака, како и податоци за употребата 
и чувањето на печатите. 

10. Старешината на сојузен орган на управата 
решава на кој службеник ќе му се довери чува-
њето и. употребата на печатот. 

Службеникот на кој му е доверен печатот на 
чување и употреба, е должен да го чува печатот 
на начинот кој оневозможува неовластено користе-
ње на печатот. "" 

11. Печатот се употребува, по правило, во кан-
целариите на сојузниот орган на управата. 

Печатот може, по исклучок, да се употребува и 
надвор од канцелариите на сојузниот орган на у-
правата кога треба да се изврши определено слу-
жбено дејствие надвор од канцеларијата на орга-
нот на управата. 

12. Печатот на сојузен орган на управата се ста-
ва врз актите и други писмена покрај потписот на 
лицето овластено за потпишување. 

13. . Сојузен орган на управата кој има повеќе 
печати, мора на секој печат да ја стави арапската 
цифра како знак за негово разликување од дру-
гите печатни 

IV. Штембил на сојузните органи на управата 
14. Штембилот на сојузен орган на управата 

(во понатамошниот текст: штембилот) првенствено 
служи за евидентирање на актите и другите пи-
смена на тој орган. Штембилот служи и за означу-
вање на органите врз пликовите и другите обвивки 
во кои се испраќа службена пошта, како и за сли-
чни цели. 

15. Штембилот има форма на правоагалник. 
Штембилот не може да биде поголем од 

60 X 30 mm. 
Штембилот е изработен од гума или друг соод-

ветен материјал. 
16. Штембилот содржи назив и седиште на со-

јузниот орган на управата, а може да содржи и дру-
ги податоци (адреса на органот, број на поштенската 
прегратка, број на телефонот и ел.). Називот и седи-
штето во штембилот се напишани водорамно, а по-
меѓу називот и седиштето се остава празен простор 
за запишување бројот на актот и датумот на него-
вото издавање. 

Отисокот на штембилот се става во заглавити 
на актот од неговата лева страна. 

Содржината на штембилот може да биде напе-
чатена и во заглавјето на актот. 

17. Поблиската содржина и големината на штем-
билите ја утврдува старешината на сојузниот ор-
ган на управата. 

18. Содржината на штембилите е напишана на 
еден од'јазиците на народите на Југославија. 

Сојузниот орган на управата може, по потреба, 
да има и повеќе штембили со иста содржина напи-
шана на повеќе јазици од народите на Југославија, 
Јазикот на кој е напишана содржината на штемби-
лот треба, по правило, да му одговара на јазикот 
на кој е напишан актот ИЈ*И другото писмено на кое 
се става штембилот. 

19. Штембилот се чува на начинот на кој се чу-
ваат и другите службени материјали. 

V. Завршна одредба 
20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 . 
Б<р. 07-13798/1 

7 јануари 1964 година 
Белград ^ 

Сојузен секретар 
за буџет и организација 

на управата, 
Зоран Полин, е. р. 

40. 

Врз основа на членот 4 став 1 или членот 25 
став 4 од Законот за југословенските , стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

СТА НА РАДЦр-ТЕХНИКАТА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Електронски цевки: 
Минијатури© стапало новал со 9 но-

жиња. Мери — -г- — JUS N.R1.010 
Минијатура стапало новал со 9 но-

жиња. Гранично мерило и постапки 
на проверување — — — — — JUS N.H1.011 

Надворешна форма и мери на цевки-
те со минијатурно стапало нонал — JUS N.R1.012 

Надворешна форма и мери на цевки-
те со минијатура стапало новал и 
со капче на врвот — — — — JUS N.R1.013 

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. 
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3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
ва 1 април 1964 година. 

Бр. 23-8518/1 
27 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

41. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 

став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

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

СТА НА ОГНООТПОРНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Огноотпорни материјали: 
Силика-опеки за челичарници. 

Класификација и технички услови JUS B.D6.230 
Каналски опеки за левни плочи. 

Систем на соединување — — — — JUS B.D6.564 
Методи за определување на по-

стојаноста против влијанието на цвр-
стите и течните материи на висока 
температура — — — — — — JUS B.D8.308 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1964 година. 

Бр. 03-8516/1 
27 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за стандар-
дизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

42. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СО-
ЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК НА ОРГАНИЗАЦИОНО-
ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 100 — РУМА 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 100 — Рума, та во сми-
сла на членот 102 став 2 од Законот за изборот на 
сојузните пратеници поднесува 

И 3 В Е-Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 
100 — РУМА 

1. Дополнителните избори за избор на пратеник 
за Организационо-политичкиот собор на Сојузната 
скупштина во Изборната единица 100 — Рума, 
определени со Одлуката за распишување дополни-
телни избори за Организационо-политичкиот собор 
(„Службен лист на СФРЈ'-, бр. 45/63), се одржани 
на 28 декември 1963 година. 

2. Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни 
пратеници на Социјалистичка Република Србија и 
Општинската изборна комисија за избор на сојуз-
ни пра тоница за Изборната единица 100 — Рума. 

3. Гласањето е вршено за кандидатот Ма ран-
ковиќ Максим Живко, од Сремска Митровица, чи-
ја кандитатура ја потврди Општинската изборна 
комисија за избор на сојузни -пратеници за Из-
борната единица 100 — Рума под бр. 335 од 13 
декември 1963 година и ја објави на начинот пред-
виден во членот 84 од Законот за изборот ка со-
јузните пратеници. 

4. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 100 — 
Рума ги утврди резултатите на изборот на начинот 
пропишан во чл. 97, 98 и 99 став 3 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници. 

5. Сојузната изборна комисија ги прегледа сите 
изборни акти што ое однесуваат на дополнителните 
избори за избор на пратеници за Организациоио-
политичкиот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 100 — Рума, и не најде непра-
вилности што би вијаеле на резултатот на из-
борот. 

6. Резултатите на изборот се следниве: 
Вкупен број одборници 341 
Гласале ^ 253 
Од тоа за кандидатот Мариновиќ 
Максим Живко 253 

Врз основа на Ttfa Општинската изборна коми-
сија за избор на сојузните пратеници за Избор-
ната единица 100 — Рума го прогласи за прате-
ник на Организационо-политичкиот собор на Со-*-
јузната скупштина Маринковиќ Максим Живко, од 
Сремска Митровица. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се 
однесуваат ма овие избори. 

Бр. 180 
10 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, е. р. др Дражен Сесардић е. р. 

ЧленовиЈ 
др Борислав Благојевиќ, е. p., Дане Олбина, 6: p., 

др Љубомир Тадиќ, е. р. Љубица Михиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
^Врз основа на членот 17<8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот оо-
6>cip од 27 декември 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се разрешуваат од должноста судија на Врхов-

ниот суд на Југославија Јован Гуриќ и Милош 
Пј аниќ, бидејќи ги исполниле условите за здобива-
ње со правото на старосна пензија според Законот 
за пензиското осигурување. 

АС бр. 75/2 
30 декември 1963 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. p. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

Врз основа на членот 179 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор 'од 27 декември 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЈБОР СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За судии на Врховниот суд на Југославија се 

избираат: 
Хакија Козарчанин, досегашен судија на Врхов-

ниот суд на Босна и Херцеговина, 
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Богомир Костањевец, досегашен претседател на 
Окру-чоаиот стопански суд во Марибор, 

Љупчо Мировски, досегашен судија ва Врхов-
ниот суд на Македонија, 

Душан Симиќ, досегашен судија на Врховниот 
суд на Србија. 

АС бр. 75/3 
30 декември 1963 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић, е. р 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 

УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ НА СФРЈ 
За помошник директор на Управата за царини 

на СФРЈ се назначува Иво Бернард, околиски јавен 
обвинител од Марибор. 

В. бр. 1 
8 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа »а членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА БУЏЕТ И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА УПРАВАТА 
За помошник секретар во Сојузниот секретари-

јат за буџет и организација на управата се назна-
чува Бранко Думаниќ, државен потсекретар во Се-
кретаријатот за буџет и организација на управата 
на СР Хрватска. 

В. бр. 2 
8 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник Социјалистичко Републи-

ке Србије" во бројот 50 од 7 декември 1963 година 
објавува: 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
одобрување на Завршната сметка на Општествени-
от фонд за школство на НР Србија за 1962 година; 

Одлука за основање и укинугање некои посто-
јани одбори на Републичкиот собор иа Собранието 
на СР Србија; 

Одлука за разрешување досегашниот и избор 
нов Претседател на Републичкиот собор на Собра-
ние о на Социјалистичка Република Србија; 

Одлука за избор претседател и членови на Од-
борот за социјални прашања на Републичкиот со-
бор; 

Одлука за избор претседател и членови на Од-
борот за здравствени прашања на Републичкиот 
собор; 

Одлука за разрешување и избор одделни чле- -
нови во определени одбори на Републичкиот собор; 

Одлука за избор членови на Советот на Адво-
катската комора во Белград; ' 

Одлука за разрешување судија на Врховниот 
суд на Србија; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за регулирањето на надоместоците на републички-
те пратеници и функционери што ги избира или 
именува Собранието; 

Одлука за финансирањето на Радио-телевизи-
ја Белград, Радио-Нови Сад и Ра дио-Приштина; 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи, установи и организации: 

Наредба за измена на Наредбата за om>eдeлv-
вање краиштата кои, зиме се сметаат за отсе-
чени од сообраќај; 

Договор за највисоките цени за питомо нане, 
коријандер, мајоран и празни афионов« чушки, по 
кои ќе се купуваат овие производи од индивиду-
алните производители во 1964 година. 

УРАДИМ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 32 од 24 отктомври 1963 година 
објавува: 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на Новинската установа „Уредни лист СРС"; 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на установата со самостојно финансирање 
„Господарско разставишче" во Љубљана; 

Решевме за именување потпретседател на Сто-
панската комора на СР Словенија; 

Решение за разрешување и именување дирек-
тор на Заводот за заштита на спомениците на СР 
Словенија. 

Во бројот 33 од 31 октомври 1963 година обја-
вува: 

Препорака за задачите при подготвувањето на 
статутите; 

Наредба за одделни прехранбени продукти што 
ги опфаќа контролата на цените. 

Во бројот 34 од 7 ноември 1963 година објавува: 
Уредба за укинување на стручните совети на 

Извршниот совет; 
Решение за именување претседател, потпретсе-

дател и членови »а Комисијата на СР Словенија 
за надворешнотрговска дејност; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Комисијата на СР Словенија 
според членот 164 од Законот за пензиското оси-
гурување; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Комисијата на СР Словенија 
според членот 172 од Законот за пензиското оси-
гурување; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот на Заводот на СР Словенија за заложу-
вање на работниците; 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на Заедницата на птт претпријатијата во 
Љубљана; 

Заклучок за разрешување и избор на членови 
за Универзитетскиот совет на Универзитетот во 
Љубљана; 

Заклучок за избор на членови за факултетски-
те совети на факултетите, што се во состав на 
Универзитетот во Љубљана. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 46 од 22 новември 
1963 година објавува: 

Закон за здравственото осигуруваше на земјо-
делците; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за привремено регулирање на надоместоците на 
републичките пратеници и функционери што ги из-
бира или именува Собранието на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина. 

Во бројот 47 од 25 ноември 1963 година објавува: 
Закон за извршувањето на воспитни мерки; 
Закон за основање Висока школа за физичка 

култура во Сараево; 
Закон за завршната сметка за извршување на 

буџетот на НР БиХ за 1962 година; 
Одлука за задолжително здружување во Око-

лискиот општествен фонд за школство на околи-
ната Бања Лука на дел од средствата на општин-
ските општествени фондови за школство што про-
излегуваат од придонесот за општествените фон-
дови за школство; 

Одлука за установување додаток на лична пен-
зија и отпремнина на лицата што вршеле должно-
сти во органите и организациите на територијата 
на Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина; 

Програма за дополнение на програмата за пола-
гање испити на квалификувани и виеококвалифи-
кувани работници од металска струка кои со струч-
ната спрема се здобиваат на практична работа во 
стопански организации; 

Исправка на Законот за гробиштата и гробо-
вите на југословенски борци; 

Исправка на Законот зе височината и начинот 
на наплата на таксите на орудија за производство 
и предмети во граѓанска сопственост. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 37 од 25 октомври 1963 го-
дина објавува: 

Одлука за условите под кои од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд ќе се кредити-
раат пречекорувањата во трошоците на инвести-
ционата изградба; 

Одлука за надоместок на трошоците на службе-
ниците на републичките органи и установи кои 
поради земјотресот во Скопје живеат одделно од 
своите семејства; 

Правилник за водење матично книговодство и 
вршење селекција на приплоден добиток; 

Правилник за изработка на основни планови за 
користење на пасиштата и за постапката за нив-
ното донесување; 

Заклучок за намените и условите под кои Сто-
панската банка на СРМ по пат на непосредна по-
годба ќе дава кредити од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд за трајни обртни сред-
ства во 1963 година. 

Во бројот 38 од 1 ноември 1963 година објавува: 
Уредба за составот и начинот на избор на со-

бранијата на заедниците на здравственото осигу-
рува ње на земјоделците; 

Упатство за извршување на Одлуката за надо-
месток на трошоците на службениците на репуб-

личките органи и установи кои поради земјотресот 
во Скопје живеат одделно од своите семејства. 

Во бројот 39 од 8 ноември 1963 година објавува: 
Закон за учество на осигурените лица во тро-

шоците за сместување и исхрана во стационарни 
здравствени установи специјализирани за лекување 
со природни фактори; 

Закон за начинот на употребата и располага-
њето со средствата добиени како помош на град 
Скопје; 

Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за здравствено осиигурување на земјоделците; 

Закон за измени на Законот за работните од-
носи на земјоделските работници кај приватните 
работодавачи; 

Закон за изменување на Законот га работни од-
носи на домашните помошнички; 

Одлука за разрешување и именување на репуб-
лички секретари; 

Одлука за разрешување судија на Врховниот 
суд на Македонија; 

Одлука за утврдување престанок на пратенички 
мандат; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот собор на Собранието 
на Социјал листичка Република Македонија во из-
борната единица Неготино; 

Препорака за мерките што треба да се презе-
мат за подобрување системот на финансирањето во 
здравството. 
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34. Правилник за здравствениот надзор над 
предметите за општа употреба — — — 33 

35. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за материјалните и другите тро-
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36. Наредба за дополнение Наредбата за 
издатоците за службени патувања, ра-
бота на терен и одвоен живот од фами-
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37. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за тарифата на надоместоците 
за спроведување на воздухопловите на 
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