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БЕЛГРАД 

БРОЈ 56 ГОД. XLV 

863. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Законот за 

вршење на странските работи од надлежноста на сојузни-
те органи на управата и на сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), на предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Претседателството на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на седницата 
одржана на 30 август 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОДНО-
СИ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРЖАВАТА БАХРЕИН 

1. Ќе се воспостават дипломатски односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Држава-
та Бахреин. 

2. Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи ќе преземат мерки за извршување-
то на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на донесувањето. 
О. бр. 55 
30 август 1989 година 
Белград 

Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

864. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75,70/78 и 54/86), по прибавеното мислење 
од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАД-
ОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОН-
ТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И 
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. За покривање на трошоците за контрола на квали-

тетот на земјоделските и прехранбените производи (во на-
тамошниот текст: производи) во смисла на Законот за 
контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи во надворешнотрговскиот промет, извозникот, 
односно увозникот плаќа надомест предвиден со оваа од-
лука. 

2. Височината на надоместот од точка 1 на оваа одлу-
ка за производите што се извезуваат односно увезуваат се 
утврдува зависно од видот на пратката, тежината и начи-
нот на транспортот и изнесува: 

1) за вагонски, камионски, авионски и контејнерски 
пратки до 10 тони - по 15.000 динари, а за секоја натамош-

на тона односно секоја започната тона на овие пратки над 
10 тони - уште по 900 динари; 

2) за бродски пратки до 30 тони - по 12.000 динари, а 
за секоја натамошна тона односно секоја започната тона 
на овие пратки над 30 тони - уште по 300 динари; 

3) за денковни пратки по 5 колета - по 12.000 динари, 
а за секој натамошен колет на овие пратки - уште по 500 
динари. 

3. По исклучок од точка 2 на оваа одлука - за коњи за 
колење и друга категорија коњи - освен коњите за при-
плод, како и за говедата за колење, вклучувајќи телиња и 
јуниња, се плаќа надомест 7.000 динари по грло. 

4. Ако контролата на квалитетот се врши ноќе или во 
денови на недели и државни празници, надоместот од точ. 
2 и 3 на оваа одлука се зголемува за 100%. 

Под ноќна работа, во смисла на став 1 од оваа точка, 
се подразбира работа од 19 до 6 часот. 

5. За земање извадоци на производи што се извезува-
ат односно увезуваат, а за кои е пропишано вршење на 
претходна анализа, надоместот од точке 2 на оваа одлука 
се зголемува за 20%. 

6. Ако извозникот односно увозникот навремено не 
ги подготви производите за преглед, а инспекторот излезе 
на местото на прегледот во определено време, должен е на 
име денгуба да плати износ од 8.000 динари по еден час. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината и начинот на 
плаќање надомест за покривање на трошоците за контро-
ла на квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешнотрговскиот промет (Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 76/81, 68/84, 9/86, 77/87 и 17/89). 

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

Е.п.бр. 535 
септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 
Потпретседател, 

Александар Митровиќ, с.р. 

865. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 

1990 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд односно на 

претпријатијата што произведуваат пченица сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски производите-
ли, како и на индивидуалните земјоделски производители 
што продаваат пченица во есенската сеидба, за пченица од 
родот на 1990 година им се обезбедуваат заштитни цени, и 
тоа за: ѕ 
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Дин/kg 
1) пченица I класа 7.700 
2) пченица И класа 6.780 

, пченица III класа 6.200 
Цените од став 1 на оваа точка се утврдени врз осно-

ва на трошоците за производство на пченица на 31 октом-
ври 1989 година. 

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

Е. п. бр. 536 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

866. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 
УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СО-

ОБРАЌАЈ 
1. Цените на услугите во внатрешниот железнички со-

обраќај што организациите на здружен труд односно 
претпријатијата кои вршат превоз на патници и предмети 
на пругите на југословенските железници ги формирале и 
примениле до 7 септември 1989 година се определуваат ка-
ко највисоки цени, при постојните услови на продажба и 
постојните односи на тарифните ставови. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 537 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

867. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

ЈАГЛЕНОТ 
1. Цените на јагленот што организациите на здружен 

труд односно претпријатијата што се занимаваат со про-
изводство на јаглен (рудниците на јаглен) ги формирале и 
примениле до 7 септември 1989 година, при постојните ус-
лови на продажба, се определуваат како највисоки цени. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат 
на. цените на јагленот што рудниците на јаглен им го испо-
рачуваат на термоелектраните врз основа на самоуправна-
та спогодба за здружување на труд и средства заради стек-
нување на заеднички приход и доход. 
I 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 538 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

868. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 
НАФТАТА, ЗЕМНИОТ ГАС, НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ 

И МИНЕРАЛНИТЕ МАЗИВА 
1. Цената на нафтата, земниот гас, нафтените дерива-

ти и на минералните мазива, што организациите на 
здружен труд односно претпријатијата што се занимаваат 
со производство на нафта, земен гас, нафтени деривати и 
минерални мазива ги формирале и примениле до 7 сеп-
тември 1989 година се определуваат како највисоки цени, 
при постојните услови на продажба и тарифни ставови, 
што по прописите постоеле на денот на влегувањето на 
оваа одлука во сила. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 539 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

869. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
Ј. Цените на електричната енергија што електросто-

панските организации односно претпријатија кои произве-
дуваат и пренесуваат електрична енергија и електросто-
панските организации односно претпријатија кои дистри-
буираат електрична енергија ги формирале и примениле 
до 19 септември 1989 година се определуваат како највисо-
ки цени, при постојните услови на продажба и тарифни 
ставови. 

Електростопанските организации односно претприја-
тијата од став 1 на оваа точка можат цените на електрич-
ната енергија по повисоките (зимските) тарифни ставови 
што се формирани до 19 септември 1989 година во однос 
на цените од став 1 на оваа точка да ги применат од 1 ок-
томври 1989 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 540 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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870. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), во спогодба со сојузниот секретар за економски односи со странство, сојуз-
ниот секретар за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка ја претставува разликата помеѓу просечната цена на домашниот пазар и 

увозната цена. Увозната цена ја сочинува износот кој претставува царинска основица на производот, зголемен за изно-
сот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечни цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Реден 
број 

Тарифен 
број на Ца-

ринската 
тарифа 

Тарифна 
ознака Наименување на стоките 

Просечна цена 
на домашниот 
пазар од прет-
ходниот месец 

дин/kg 

1 01.02 

01.03 

3 01.04 

4 01.05 

5 02.01 

0102.90 
0102.901 
0102.904 
0102.905 
0102.906 

0103.9 
0103.91 
0103.913 
0103.919 
0103.92 
0103.922 
0103.923 
0103.929 

0104.10 
0104.102 
0104.109 

0105.9 
0105.91 
0105.919 

0201.10 
0201.101 
0201.102 
0201.103 
0201.109 
0201.20 
0201.201 
0201.202 
0201.2021 
0201.2022 
0201.2023 
0201.2029 
0201.203 
0201.2031 
0201.2032 

Живи животни, вид говеда: 
- Друго: 

бикови 
јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 
јуниња згоени над 280 до 450 kg 
јуниња други 

Свињи, живи: 
- Други: 
- - со маса помала од 50 kg: 

масни за колење 
друго 

- - со маса од 50 kg или поголема: 
месеста за колење 
масни за колење 
друго 

Овци и кози, живи: 
- Овци: 

за колење 
јагниња, други 

Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и бисер-
ен): 
- Друго: 
- кокошки: 

ДРУГИ 
Месо говедско, свежо или разладено: 
- Трупови и полутки: 
- - телешки 
- - јунешки 

говедски 
други 

- Други парчиња со коски: 
- - телешки 

јунешки: 
компензирани четврти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 
говедски: 
компензирани четврти 
предни четврти 

35.500 
40.000 
35.500 
35.500 

34.850 
34.850 

36.000 
31.680 
31.680 

19.710 
36.370 

20.350 

87.110 
64.870 
47.170 
47.170 

114.990 

73.380 
48.920 
97.840 
48.920 

51.450 
34.310 
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1 2 3 4 5 

0201.2033 -задни четврти 68.600 
. 0201.2039 друго 34.310 

0201.30 - без коски: 
0201.301 телешки 153.320 
0201302 јунешки: 
0201.3021 ^компензирани четврти 97.840 
0201.3022 предни четврти 65.230 
0201.3023 задни четврти ( 130.450 
0201.3029 друго 65.230 
0201.303 - - говедски: 
0201.3031 компензирани четврти 68.600 
0201.3032 предни четврти 45.750 
0201.3033 задни четврти 91.470 
0201.3039 друго 45.750 
0201.309 друго 83.020 

6 02.02 Месо говедско, замрзнато: 
0202.10 - Трупови и полутки: 
0202.101 телешки 60.980 
0202.102 јунешки 45.410 
0202.103 говедски 33.020 
0202.109 друго ј 33.020 
0202.20 - Други парчиња со коски: 
0202.201 телешки 80.490 
0202.202 јунешки: 
0202.2021 компензирани четврти 51.370 
0202.2022 предни четврти 34.240 
0202.2023 задни четврти 68.500 
0202.2029 друго 34.240 
0202.203 говедски: 
0202.2031 компензирани четврти 36.010 
0202.2032 предни четврти 24.020 
0202.2033 задни четврти 48.020 
0202:2039 друго 24.20 
0202.209 друго 
0202.30 - Без коски: 
0202.301 телешки 107.320 
0202.302 јунешки: 
0202.3021 компензирани четврти 68.500 
0202.3022 предни четврти 45.660 
0202.3023 задни четврти 91.320 
0202.3029 друго 45.660 
0202.303 говедски: 
0202.3031 компензирани четврти 48.020 
0202.3032 предни четврти 32.030 
0202.3033 задни четврти 64.030 
0202.3029 друго 32.030 
0202.309 друго 58.110 

7 02.03 Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
0203.1 - Свежо или разладено: 
0203.11 - - трупови и полутки 70.390 
0203.12 - - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 102.780 
0203.19 — друго 92.500 
0203.2 - Смрзнато: 
0203.21 --трупови и полутки 49.270 
0203.22 - - бутови, плешки и парчиња од нив, без коски 71.950 
0203.29 - -друго 64.750 

8 02.04 Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
0204.10 - Трупови и полутки, јагнешка свежи или разладени 57.560 
0204.2 - Друго месо овчо, свежо или разладено: 
0204.21 --трупови и полутки 42.710 
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1 2 3 4 5 

0204.22 - - Други парчиња со коски 42.710 
0204.23 - - без коски 53.390 
0204.4 - Друго месо овчо, замрзнато: 
0204.41 - - трупови и полутки 29.900 
0204.42 - - други парчиња со коски 29.900 
0204.43 - - без коски 37370 

9 02.07 Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05, свежи, раз-
ладени или замрзнати: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 41.050 
0207.2 - Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
0207.21 - - кокошки, домашни 28.740 
0207.3 - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигери 

свежи или разладени: 
0207.39 — друго 34.900 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнати: 
0207.41 - - од кокошки, домашни , 24.430 

10 10.01 Пченица и нано лица: 
1001.10 - Тврда пченица: 
1001.102 друга 4.380 
1001.90 - Друго: 
1001.902 друга пченица 3.900 

И 10.05 Пченка: 
1005.90 - Друга: 
1005.901 бела 4.200 
1005.902 жолта 4.200 
1005.909 друга 4.200 

12 10.06 Ориз: 
1006.10 - Ориз во лушпа (арпа или суров): 
1006.109 друг 7.580 
1006.20 - Ориз лупен (костенлив) 14.630 
1006.30 - Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или плази-

ран: 
1006.301 полу бел и бел 15.220 
1006309 полиран и глазиран 15.800 
1006.40 - Кршен ориз 10.970 

13 12.01 1201.00 Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена 3.900 
14 12.05 1205.00 Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено 2.400 
15 12,06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено 3.340 
16 12.12 Рокчиња, морски и други алга, шеќерна репка, шеќерна трска, 

свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки 
од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од 
цикорија, непржен вид на Cichorium intybus sativum) вид што 
првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место не-
спомнати нишки вклучени: 

1212.9 - Друго: 
1212.91 - - шеќерна репка 380 

17 15.07 Соино масло и негови фракции, пречистени и ^пречистени, но хе-
миски немодификувани: 

1507.10 - Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) 18.950 
1507.90 - Друго 18.950 

18 15.12 Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни 
фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немодификува-
till. 

1512.1 
ПП а 
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 

1512.11 - - сурово масло 22.300 
1512.19 - - ДРУГО 29.730 

19 15.14 Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хемиски немодификувани: 

1514.10 - Сурово масло: 
1514.101 од репка 18.950 
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20 17.01 

21 24.01 

1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 
1701.99 
1701.992 

2401.10 
2401.20 
2401.30 

- Друго: 
од репка 25.270 

Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахаро-
за, во цврста состојба: 
- Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи 

за бојосување: 
- - шеќер од шеќерна репка 20.600 
- - друго: 

шеќер од шеќерна репка, рафиниран 21.500 
Тутун суров или непреработен; отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 26.030 
- Тутун, делумно или целосно оджилен 46.740 
- Отпадоци од тутун 2.620 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/89). 

4. Оваа наредеба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 369/3 
22 септември 1989 година 
Белград 

871. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрувале да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТАРОТ НА НОВОСОЗДАДЕНИТЕ ДОМАШ-
НИ СОРТИ ОДНОСНО ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА 
СТРАНСКИТЕ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ 
РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ 

ВО ПРОИЗВОДСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците што 

се водат во регистарот на новосоздадените домашни сор-
ти односно во евиденцијата на странските сорти на земјо-
делски и шумски растенија за кои е одобрено воведување 
во производство во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 2 
Регистарот на новосоздадените домашни сорти на 

земјоделски и шумски растенија содржи: вид на растение-
то, назив на сортата, број на барањето за признавање на 
новосоздадената сорта и датум на неговото поднесување, 
назив на подносителот на барањето и имиња на работни-
ците што учествувале во создавањето на новосоздадената 
сорта (облагородувачи), по редот на учеството, време на 
испитувањето на сортата, назив на СОЈУЗНИОТ орган на уп-
равата што ја признал сортата и број и датум на решение-
то со кое сортата е призната. 

Евиденцијата на странските сорти на земјоделски и 
шумски растенија за кои е одобрено воведување во произ-
водство во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија содржи: вид на растението, назив на сортата, број 
на барањето за одобрување на странската сорта во произ-
водство и датум на неговото поднесување, назив на подио-

Сојузен секретар 
за трговија, 

м-р Назми Мустафа, с. р. 

сителот на барањето, назив на создавачот на сортата и не-
гово седиште, време на испитувањето на сортата, назив на 
сојузниот орган на управата што го одобри воведувањето 
на странската сорта во производство и датум под кој е 
одобрено воведувањето на странската сорта во производ-
ство во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1852/2 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

; земјоделство, 
' Сава Вујков, с. р. 

872. 
Врз основа на член 44 став 5 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат, во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТАРОТ НА ЗАШТИТЕНИТЕ НОВОСОЗДА-
ДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ И РЕГИСТАРОТ НА ЗА-
ШТИТЕНИТЕ СТРАНСКИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат податоците што 

се водат во регистарот на заштитените новосоздадени до-

v 
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матни сорти односно во регистарот на заштитените 
странски сорти на земјоделски и шумски растенија за кои 
е одобрено воведување во производство во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Регистарот на заштитените новосоздадени домашни 

сорти односно регистарот на заштитените странски сорти 
на земјоделски и шумски растенија за кое е одобрено вове-
дување во производство во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија содржи: вид на растението, назив 
на сортата, реден број, назив и седиште на создавачот на 
сортата односно на носителот на заштитата на сортата и 
број и датум на решението со кое се дозволува заштита на 
сортата. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр,-1852/3 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

- 873. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ПОДАТОЦИТЕ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТА ОД-
НОСНО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВО СТРАНСКА СОРТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
И ШУМСКО РАСТЕНИЕ И ЗА НАЗИВОТ НА СОРТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и пода-

тоците што мора да ги содржи барањето за признавање на 
новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведе 
во производство странска сорта на земјоделско и шумско 
растение во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и за давање назив на сортата. 

Член 2 
Барањето за признавање на новосоздаден сорта од-

носно за одобрување да се воведе во производство стран-
ска сорта ги содржи следните податоци: назив и адреса на 
подносителот на барањето, вид на растението и латински 
назив, предложен назив на сортата за новосоздадени до-
машна сорта, а за странска сорта - назив на сортата, на-
зив и адреса на создавачот на сортата, име и презиме на 
работниците што учествувале во создавањето на сортата 
(облагородувачи), дали е подесен предлог за признавање 
на сортата во некоја друга земја, податок за уписот на сор-
тата во националниот регистар на други земји, дали сор-
тата е заштитена во други земЈИ и во кои, под кој назив и 
која година, дали правото на користење на странската 
сорта е пренесувано на подносителот на барањето и по кој 
основ, почетна година на работата врз создавањето на 
сортата,'цел на создавањето на сортата, и изворен матери-
јал, назив и потекло, а кај хибридите назив и потекло ра 
родителските компоненти, нивни особини и начин на соз-
давањето, опис на постапката за создавање на сортата, 
опис на одржувањето на сортата, почетен материјал и не-
гово умножување, податоци за квалитетот на сортата и за 
нејзините други битни особини, на кое подрачје сортата е 
распространета и од кога, почвено-климатски карактерис-
тики на подрачјето каде што сортата е распространета, 

морфолошки и физиолошки особини на сортата, распо-
ложива количина на репродукционен материјал, битни 
особини во кои сортата треба да ја надмине стандардната 
сорта, специфични особини на сортата што ја прават како 
новосоздадена, односно разлики од постојните сорти, на-
зив на слични сорти и во што се разликуваат и предлог на 
создаваат на сортата во кои подрачја треба да се испиту-
ва сортата. 

Составен дел на барањето од став 1 на овој член 
можат да претставуваат фотографии и цртежи и др. за 
сортата заради пополнување на нејзиниот идентитет. 

Член 3 
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува 

на образецот што е отпечатен кон овој правилник и пре-
тставува негов составен дел. 

Член 4 
Називот на сортата го предлага создавачот на сорта-

та. 
Називот на сортата се состои од еден до три зборови, 

или од комбинација на зборови и букви, или од комбина-
ција на зборови и броеви или од комбинација на букви и 
броеви. 

Во комбинацијата збор - број или зборови - број, 
бројот мора да има значење во однос на зборот или зборо-
вите. Првиот број ја означува должината на вегитацијата, 
а другите се даваат по слободен избор на создавачот на 
сортата. 

Кај називот на сортата, хибридот, називот на место-
то на создаваат на сортата се означува со логична кра-
тенка на местото, генотипот се означува со латиница „ЅС" 
за дволиниских хибриди, „ Т С за тролиииски и „DC" за 
четирилиниски хибриди, а разнозрелоста на групите на 
зреењето - по системот FAO. 

Кај називот на сортата на пченката се означува типот 
на пченката со мали букви латиница, и тоа: хибриди на бе-
ло зрно со „ђ", хибриди на високолнзинско со „02", масло-
дајни хибриди со „иЅј", хибриди на восоци со „wx", хибри-
ди на шеќерен со „ѕи", хибриди на пуканичарка со „к“, 
хибриди на тврдунец со „Г и хибриди на полутврдунец со 
- p f . 

Член 5 ^ 
Назив на сортата не може да се даде ако е составен 

само од броеви, ако доведува до нејаснотии во идентифи-
кацијата на сортата, нејаснотии во потеклото, особините, 
вредностите или идентитетот на создавачот на сортата. 

Назив на сорта не може да се даде ако е идентичен 
или може да се замени со називот на сорта од ист или сли-
чен вид. 

За назив на сорта не може да се даде име на некое ли-
це без негова согласност или назив или кратенка на назив 
на странска земја или меѓународна организација без одоб-
рение од надлежниот орган на таа земја или меѓународна 
организација. 

Член 6 
Називот на сортата што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник е запишан во Регистарот на ново-
создадените домашни сорти односно во Евиденцијата на 
странските сорти чие воведување во производството е 
одобрено, ја задржува својата важност. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1852/1 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 
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(надлежен сојузен орган) 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО 

ПРОИЗВОДСТВО СТРАНСКА СОРТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО И ШУМСКО РАСТЕНИЕ 

1. Назив и адреса на подносителот на барањето 
2. Вид на растението и латински назив4' 
3. Предлог за назив на сортата за новосоздадената домашна сорта и назив на сортата за странската сорта 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5. Име и презиме на работниците што учествувале во создавањето на сортата (облагородувачи) по редот на 

учеството (% на учеството) 
6. Дали е поднесен предлог за признавање на сортата во некоја друга земја 

х 7. Дали сортата е запишана во националниот регистар на други земји 
8. Дали сортата е заштитена во други земји, под кој назив и која година 
9. Дали правото на користење на странската сорта е пренесено на подносителот на барањето и по кој осров 
10. Почетна година на работата врз создавањето на сортата 
11. Цел на создавањето на сортата и намена на сортата 
12. Изворен материјал: назив и потекло, а кај хибридите назив и потекло на родителските компоненти, нивни 

особини и начин на создавањето 
12.1. Родителски компоненти: да се наведат компонентите на создавачот на сортата, како и користењето на ту-

ѓа компонента - нивниот назив и називот на сопствениекот и основ на користењето 
12.2. Формула: дали е отворена или затворена 
13. Опис на постапката за создавање на сортата 
14. Опис на методот на одржување на сортата 
15. Почетен материјал и негово умножување за новосоздадената сорта 

Број под кој е умножен материјалот 
Р е д е н Година Матичен 6ooi во одделни години Вкупна површина под ум-број година матичен opoj - ножувањето во ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 1 
13. 2 

13.3 ' 
13. 4 
13. 5 
13. 6 , 
13. 7 

13. 8 
13. 9 ; , 
13.1 0 

16. Посебни забележувања што се однесуваат на постапката за создавање на сортата 
17. Податоци за квалитетот на сортата и за нејзините други битни особини во смисла на одредбата на член 5 

став 2 од Законот и тоа: 
17.1. Принос и квалитет на приносот. Кај новосоздадените домашни сорти да се прикажат резултатите од ис-

питувањето и искуството од производството и во кои почвено-климатски услови и др. 
17.2. Отпорност односно осетливост на економски најзначајните болести и штетници 
173. Отпорност на високи и ниски температури, на вишок и недостиг на влага и др. 
18. Битни особини во кои се очекува дека сортата ќе ја надмине стандардната сорта 
19. Должина на вегетацијата 

џ Да се наведе ботаничкиот назив 
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20. Особини на сортата (морфолошки, физиолошки)' 
20.1. Општ изглед на растението 
20.2. Стебленка: цврстина, дебелина, должина на интернодиумот, браздавост, обраснатост со влакна, бодре-

ње, боја, височина итн. 
203. Лист: количина, должина, широчина, форма, боја, обраснатост со влакна, лице, опачина, нерватура, рач-

ка на листот, итн. 
20.4. Цвет: големина, форма, боја, миризба, итн. 
20.5. Плод: форма, големина, боја (во зрела и во зелена состојба), фертилност, број на класчиња во класот, по-

лнета на класот, број на редови на кочанот, затвореност со лупеница, итн. кај клас, кочан, мешунка, бобичка, лушпа итн. 
20.6. Семе: големина, форма, боја, финост на лушпата, ребровидност; апсолутна тежина, хектолитарска 

тежина, разварување, хемиски состав итн. 
20.7. Други репродукциони органи: форма, распоред на окцата, разгранување, тенденција на израснување на 

коренасто-грутчестите делови под земјата, разварување, содржина на скроб, содржина на сува материја и шеќер и на 
други хемиски состојки кај компировидни корени, корени итн. 

20.8. Други особини на сортата: 
20.9. Назив на слични сорти и во што се разликуваат 
20.10. Додатни податоци за полесно разлетување на сортата 
21. На кој локалитет создавачот на сортата сака сортата да се испитува 

Место , датум 
% 

Назив на организацијата на здружен труд што го под-
нела барањето и име и презиме на овластеното лице и 

функција 

М. П. 

џ Податоците да се приспособат кон видот на растението 

874. 
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ПОДАТОЦИТЕ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ЗАШТИТА НА СОРТИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ШУМСКИ РАСТЕНИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината и 

податоците што мора да ги содржи барањето за заштита 
на новосоздадена домашна сорта односно странска сорта 
на земјоделско и шумско растение за која е одобрено, да се 
воведе во производство во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 2 
Барањето за заштита на новосоздаден домашна сор-

та односно на странска сорта за која е одобрено да се вове-
де во производство ги содржи следните податоци: вид на 
растението и латински назив, назив на сортата, назив и ад-
реса на подносителот на барањето за заштита на сортата, 
назив и адреса на создавачот на сортата, податок за упис 
на сортата во националниот регистар на признати сорти 
на други земји и во националниот регистар на заштитени 
сорти на други земји, податоци за потеклото, создавање-

то, одржувањето и умножување^ на сортата, опис на сор-
тата во однос на стандардната сорта, назив на слични сор-
ти и во што од нив се разликува, дополнителни податоци 
за полесно разликување на сортата, отпорност на болести 
и штетници, посебни услови за испитување на сортата, об-
врски на подносителот на барањето за заштита на сорта-
та, други податоци, датум на поднесувањето на барањето, 
назив на создавачот на сортата што го поднел барањето и 
име и презиме на овластеното лице што го потпишало ба-
рањето. 

Составен дел на барањето од став 1 на овој член 
можат да претставуваат фотографии, цртежи и др. за сор-
тата, заради надополнување на нејзиниот идентитет. 

Член 3 
Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува 

на обрасците бр. 1 до 18 што се отпечатени кон овој пра-
вилник и претставуваат негов составен ,цел. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1852/4 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 
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(надлежен сојузен орган) 

Образец бр. I 

П ч е н и ц а о б и ч н а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ“ 

1. Вид на растението и латински назив"" 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на сортата во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.1. За хибридни сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното потекло, 
особините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓа компонента (нивниот назив, називот на сопственикот 
и основот на користењето). 
6.2. Формула: отворена или затворена. 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^ 

1 2 3 4 

7.1. Колеоптили: антоцијанична пигментација 

7.2. Озимост: 

7.3. Време на класењето (кога класеле повеќе 
од 50% растенија, датум на ^гасењето на 
сортата спореден со споредливи стандар-
дни сорти) 

7.4. Растение: височина на сортата споредена 
со две споредливи стандардни сорти 

7.5. Клас: големина, развиеност: 

7.6. Клас: компактност 

7.7. Слама: исполнетост на шуплината (на по-
ловина височина помеѓу долниот дел на 
класот и највисокото колено на сгракот) 

7.8. Клас: боја на зрелиот клас 

7.9. Сеил : присуство 

7.10. Зрно: боја 

7.11. Зрно: бојосување со фенол 

не постои или е мошне 
слаба 
средна 
јака 
мошне јака 
озимка 
факултативна 
пролетна 

Clement 
Champlein 
Kinsman 
Avalon 
Etoile de shoisy 
Kiement 
Talent 
Timmo 

1 
3 
5 
7 
9 
1 
2 
3 

мошне ситен Kador 1 
ситен Talent 3 
среден Jubilar 5 

крупен Capitole 7 
мошне крупен Vuka 9 
мошне растресат Aubaiane 1 
растресит Heuitebise 3 
средно растресит Capitole 5 
збиен Brennus 7 
мошне збиен I 9 
мала Mans Huntsman 3 
средна Kinsman 
целосна Heurtebise 5 7 
бела Kiement 

/ 
1 

обоена Tantus 2 
без оски Prestige 1 
со осил Mans Huntasman 2 
спречен ослил Kourton 3 
бела Albatros 1 
црвеникава „ Mans Huntsman 2 
никакво или мошно слабо Sappo 1 
средно Mans Huntsman, Bastion 5 
темно Vuka, Bali 7 
мошне темно Caribo 9 

џ Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде, ботаничкиот назив. 
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8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препознае 
9.1. Отпорност или осетливост на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат на ова бара-
ње. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го известиме над-
лежниот сојузен орган. 
10.2. Сагласнн сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со официјални-
те служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш да го за-
познаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите одлуки 
што ги донесле официјалните служби на некоја друга земја. 
10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на сортата 
најдоцна до признавањето на сортата. 
10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место- , датум. 

М.П. 

(надлежен сојузен орган) 

Назив на создавачот на сортата што го поднесол бара-
њето, име и презиме ца овластеното лице и функција 

Образец бр. 2 

Т в р д а п ч е н и ц а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.1 За хибридни сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното 

потекло, собините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓа компонента (нивниот назив, називот на соп-
ственикот и основот на користењето). 

6.2 Формула: отворена или затворена 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

t Ознака на 

Особини на сортата 
Назив на стандардната сорта степенот 

Особини на сортата Степен на осовината (примери на сорти) на осови-
ната на 

сортата^ 

1 2 3 

7.1 Колеоптили: Антоцијанична пигментацнја не постои 
или е мошне 
слаба 
слаба 
средна 
јака 
мошне јака 

Fara, Valgiorgio 1 

Campomoro 3 
Capdur, Chandur 5 
Primadur 7 
Miradur 9 

' Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде ботаничкиот назив. 
“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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1 2 3 4 

7.2 Озимост: озимка, Windur 1 
факултативна Camacho, Valnova 2 
пролетна Тејоп 3 

7.3 Време на класањето: (кога класеле повеќе мошне рана 1 
од 50% растенија, датум на класењето на рана 3 
сортата спореден со споредливи стаклар- средно рана 5 
дни сорти) касна 7 

мошне касна 9 
7.4 Растение: височина на сортата споредена со јако ниска Gargiflash, Oscar 1 

две споределиви стандардни сорти ниска Меха 4 3 
средно висока Grandur 5 
висока Senatore Capelli 7 
мошне висока 9 

7.5 Слама: исполнетост на шуплината (на по- мала Valnova 3 
ловина од висината помеѓу класот и најви-
сокото колено на стебленцето) средна Paramo 5 

потполна 
7 

7.6 Долна глума: длакавост на опачината (во не постои Grandur, Roqueno 1 
средната третина од класот) постои Paramo 

9 
7.7 Осил: боја бела Esquilache 1 

светло костенлива 2 
костенлива Тејоп 3 
црна Capdur, Valnova 4 

7.8 Клас: боја на зрелиот клас (во стадиум јако обоена Esquilache, Valdur 1 
90-92) Randur 2 

3 
7.9 Зрно: бојосување со фенол никакво или 1 

многу слабо Esquilache 
слабо Randur 3 
средно 5 
темно 7 
мошне темно 4 9 

8. Слични сорти и разлики во однос на'тие сорти 

Назив на сортите Разлики 

9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-
нае 

9.1. Отпорност или толеранција на болести и штетници i 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска“на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме вендаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Сагласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сгие податоци се комплетни и точни. 
Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш да го запознаемо со секоја измена што се однесувала подно-

сителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите одлуки што ги донесле официјалните служби на некоја дру-
га земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека ова сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место L, датум , 

Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-
то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 
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(надлежни сојузен орган) Образец бр. 3 
Ј е ч м е н 

Б А Р А Њ Е ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМОШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА COP-
ТА ЗА КОЈА Е ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ“ 

1. Вид на растението и латински назив"" 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.1. Дали сортата е запишана во р?истарот на друга земји и на која, под кој назив и во која година 
5.2. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножувањето на сортата 
6.1. За хибридни сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното -

потекло, особините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓа компонента (нивниот назив, називот на соп-
ственикот и основот на користењето) 

6.2. Формула: отворена или затворена 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

степенот 
на осови-
ната на 

сортата ^ ^ 

1 2 3 4 
7.1. Озимосг: озимка 

факултативна 
пролетна 

12. Врвни листови: длакавост на ракавот на не постои 
листот постои 

Ѕопја 
Kiruna 
Aramir 
Aramir 
Ceres, Sonja 

1 
2 
3 
1 
9 

73. Најниски листови: интензитет на длакавос- мошне слаб 
та на раковот на листот слаб 

среден 
јак 
мошне јак 

1 
3 
5 
7 
9 

7.4. Горен лист: не постои антоцијанинска обое-не постои 
ност на аурикулите постои 

7.5. Појава на клас: (да се наведе датумот, како 
и датумот за две добро познати сорти што 
се споредливи) 

7.6. Растение: височина (страк и клас на сорта-
та), како и височина на две добро познати 
сорти што можат да се споредат. 

- -

1 
9 

7.7. Клас: број на редовите два Aramir 1 

повеќе од два Gerbel 2 
7.8. Осил: присуство без осил 1 

со осил 2 
7.9. Зрно: вретенце на оската на клавчето кратко Maturks 1 

долго Aramir 2 
7.10. Зрно: бодливост на внатрешните и ста- не постои или е мошне слаба Julia 1 

ничните слаба 
нерви средна 

јака Alphs 3 
мошне јака Osirs 5 

Athos 7 
Banteng 9 

7.11. Зрно: длакавост на вретенцето на клавче- не постои Julia 1 
то постои Carina 9 

9 
8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 

9 Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
Да се даде ботаничкиот назив. 

“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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Назив на сортите , Разлики 

9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-
нае “ 

9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9:3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донесле официјалните служби на секоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлбг за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

Образец бр. 4 

(надлежен сојузен орган) П ч е н к а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото, создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 

6.1. За хибридни сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното потекло, 
особините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓа компонента (нивниот назив, називот на сопственикот 
и основот на користењето). 

6.2. Генотип: 
1. Инбред линија 
2. Дволиниски хибрид (SC-Single cross) 
3. Трилиниски хибрид (TWC-Three-way-cross) 
4. Четирилиниски хибрид (DC-Double cross) 
5. Сорта со отворено опрашување 
6. Друго (повеќелиниски хибрид, синтетичко-компонентна сорта, итн.) 
6.3. Формула: отворена или затворена 
6.4. Други податоци: 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

џ Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде, ботаничкиот назив. 
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Особини на сортата Степен на особината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^ ̂  

1 
7.1. Кочан: време на појавата на свила (да се 

наведе средниот датум на појавата на сви-
ла кај сортата, како и кај две познати спо-
редливи сорти) 

7.2. Кочан: антоцијанинска обоеност на свила-
та 

7.3. Метличка: затворен антоцијанински прстен 
на основата на плевичката 

7.4. Лист: антоцијанинска обоеност на ракавот 

(во средината на стракот) 

7.5. Страк: должина (височина со мелничката и 
височина на две познати споредливи сорти) 

7.6. Кочан: тип на зрното (во централната тре-
тина на кочанот) 

7.7. Кочан: боја на зрното 

7.8. Кочан: антоцијанинска обоеност на плевич-
ката на кочанот 

7.9. Зрно: боја на ендоспермот 

не постои или е мошне сла-
ба 
слаба 
средна 
јака 
мошне јака 
не постои 
постои 
не постои или е мошне сла-
ба 
слаба 
средно изразена 
јако изразена 
мошне јако изразена 

тврдунец 
полутврдунец 
полутврдунец-
полузабен 
полузабен 
забен 
бела 
жолтеникава 
жолта 
жолтопортокалова 
црвенопортохалова 
црвена 
темноцрвена 
синоцрна 
не постои 
постои 
бела 
жолта 

3 
5 
7 
9 
1 
9 
1 

3 
5 
7 
9 

1 
2 

3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
9 
1 
2 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 

Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци за полесно разликување на сортата 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на оваа барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачотг на сортата и со сите 
одлуки што ги донесле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум -
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 
М.П. 

“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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(надлежен сојузен орган) 

Образец бр. 5 

С о н ч о г л е д 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.1. За хибридни сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создовачот на сортата, нивното 

потекло, особините и начинот на создавањето, како. и користењето на туѓа компонента нивниот назив, називот на соп-
ственикот и основот на користењето, 

6.2. Формула: отворена или затворена 
6.3. Тип на CMS: 
6.4. Сорти - нехибриди: 
- начин на добивање: 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата, Степен на сообината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата 

1 2 3 4 

7.1. Време на цветењето: 

7.2. Време на созревањето - датум 

7.3. Отпорност на болести: 
7.3.1. Plasmopara heliantki (Gen: Pli, Ph, Pis; PU, 

Pb) 

7.3.2. Sclerotinia sclerotiorum 

7.3.3. Diaporthe Phomopsis helianthi 

7.3.4. Botrytis cinerea 

7.3.5. Orobanche Ситана 

7.3.6. Puccinia helianthi 

7.4. Отпорност на полетување 

рано 
средно рано 
средно доцна 
доцна 
рано „ 
средно рано 
средно доцна 
доцна 

осетлив 
генетски отпорен 
коренска форма 
стебленска форма 
форма врз главата 
слаб 
среден 
јак 
мошне јак 
осетлив 
толерантен 
полски отпорен 
генетски отпорен 
слаба 
средна 
јака 
мошне јака 
осетлив 
генетски отпорен 
(раса: 
осетлив 
генетски отпорен 

слаба 
средна 

2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
1 
5 

1 

5 
2 
3 

' Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде ботаничкиот назив. 
“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата 
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1 2 3 
јака 4 
мошне јака 5 

7.5. Содржина на масло ниска 2 
средна 3 
висока 4 
мошне висока 5 

7.6. Други обележја 
7.7. Семка: основна боја бела 1 

сива 2 
костенлива 3 
црна 4 

7.8. Семка: форма издолжена RHA 274, RHA59 I 
јајчесто издолжена 
јајчесто заоблена AIRELLE, NS-Helios 2 

3 

4 
7.9. Семка: риги отсутни RHA 274, RHA-59 1 

присутни MIRASOL, NS-H-26 RM 9 
7.10. Семка: големина мала RHA 274, RHa 59 3 

средна MIRASOL 5 
крупна NSH 26 RM 7 

7.11. Растение: дебелина на сгракот тенка RHA 274, RHA 59 I 
средна LUCIOLE 5 
дебела NS-Helios 9 

7.12. Растение: време на цветанче мошне рано ' НА 232 1 
рано НА 89, V 8931-3-4 3 
средно 5 
доцна 7 
мошне доцна 9 

7.13. Растение: височина при цветањето кратка 1 
средна НА 89, V 8931-3-4 3 
висока НА 234 5 
мошне висока NS-H-43 7 

7.14. Растение: тип на гранење - разгрането^ неразгрането (моноцефално) “ 1 
разгрането R НА 27у 9 

7.15. Листови: боја светлозелена НА 89, V 8931-3-4 3 
среднозелена 5 
темнозелена НА 61, Hv ВСР1 7 

7.16. Листови: релјефност не постои или мошне слаба 1 
слаба 
средна MIRASOL, NS H-26-RM 3 
јака На 303, Hv BCPL 5 
мошне јака 7 

9 
7.17. Листови: назабеност по работ фина 3 

средна груба ' MIRASOL, NS-H-26-RM 5 
7 

7.18. Глава: боја на јазичестите цветови боја на слонова коска 1 
бледожолта 2 
жолта 3 
портокалова 4 

7.19. Глава: боја на трубесгите цветови боја на слонова коска 1 
бледожолта 2 
жолта 3 
портокалова 4 

7.20. Глава: форма отстрана - на созреаните вдлабната 1 
семки рамна 2 

испупчена На 89, V 8931-3-4 3 
без форма 4 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 

9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-
нае 

9.1. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
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Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-
ме-Еадлежниот сојузен орган. 

10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта надлежниот сојузен орган да врши консултации со 
официјалните служби на странски земји 

10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 
да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на творецот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме наместо дадениот предлог за називот на сортата да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив 

Место. , датум. 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М. П. 

(надлежен сојузен орган) 

Образец бр. 6 

Л у ц е р к а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латинскиот назив“^ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата. 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.1. За хибридните сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното 

потекло, особините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓи компоненти - нивниот назив, називот на соп-
ственикот и основот за користење 

6.2. Формула: отворена или затворена 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

степенот 
на осови-
ната на 

сортатат 

1 2 3 4 
7.1. Време на цветењето: ^ мошне рано 

0 
1 7.1. Време на цветењето: ^ 

рано 
средно 
доцна 
мошне доцна 

3 
5 
7 
9 

7.2. Лист: должина (централно ливче на трети-
от или четвртиот лист, под првата китка, 
во фазата на рано пупење) 
от или четвртиот лист, под првата китка, 
во фазата на рано пупење) 

7.3. Лист: широчина (како за 7.2) тесен 
среден 
широк 

3 
5 
7 

7.4. Цвет: доминантна боја бела 
жолта 
светлосина до 
виолетова 

1 
2 1 

3 темносина 
. 4 виолетова . 4 

светловиолетова 5 

џ Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. фт Да се даде ботаничкиот назив. 
“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата 
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8. Слични сорти и разлики во односната сорта 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-

нае 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврски на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го известиме 

надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме со секоја измена што се однесува 

на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите одлуки што ги донеле официјалните служби на не-
која друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог на називот на сортата, да доставиме нов предлог на називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место ,датум 

Назив на создавачот на сортата кој го поднел барање-
то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М. П. 

(Надлежен сојузен орган) Образец бр. 7 

Д р у г и к р м н и р а с т е н и ј а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕН А ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА .КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ' 

1. Вид на растението и латински назив“ - број на хромозомите: 2 п " . 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.3. Хибридна сорта (1) - назив на родителските компоненти, улога на родителите, потекло на родителите: (2) 

- тип на хибридот: - формула: (3) 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 4) 

Особини на сортата Степен на осовината 

/ 

Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата 

1 2 3 4 

Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде ботаничкиот назив. 

(1) Непотребното да се пречкрта. 
(2) Да се назначи дали некој родител бил употребен за создавање на друга сорта и, ако бил, под кој идентитет. 
(3) Да се назначи дали станува збор за отворена или за затворена формула. 

џџџ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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8. Слични сорти и разлики во одцос на таа сорта 

Назив на сортите Разлики 
/ 

9. Причини за заштита на сортите (ранозрелост) ритам на развојот, физиолошки особини, итн.). 
10. Вредност и начин на испитување на сортата: 
10.1. Начин на користење: 
- за крмни растенија (косидба, паша, односно“ и косидба и паша комбинирана) 
- за ливади (паркови, спортски терени, против ерозија) 
10.2. Кој вид растение и сорта се препоручува како потпора во меѓупосевот (за грашок, граорица и др.): 
- време на сендбата: 
- посебни препораки: 
И. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
11.1. Се обрзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат на 

ова барање. 
Јч Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Рагистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
11.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странските земји. 
11.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

11.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог на називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

11.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 
М. П. 1 

Образец бр. 8 

(надлежен сојузен орган) Д о м а т и 

В А Р Е Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата. 
6.1. За хибридните сорти да се наведе називот на родителските компоненти на создавачот на сортата, нивното 

потекло, особините и начинот на создавањето на сортата, како и користењето на туѓи компоненти - нивниот назив, на-
ј зивот на сопственикот и основот за користење 

6.2. Формула: отворена или затворена 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

џ Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде, ботаничкиот назив. 
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Осовини на сортата Степен на осовината 

, 

Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
слепениот 
на осови-
ната на 

сортата^" 

1 2 3 4 
7.1. Расад: антоцијаниска обоеност на хипоко-

тилот 
не постои 
постои 

1 
9 

7.2. Тип на вегетација ограничен 
неограничен 

Campbell 1327 
Saint Pierre 

1 
2 

7.3. Лист: тип тип 1 
тип 2 
тип 3 
тип 4 

Lukullus 
Immun 
Alround 
Pilot, Mokado 

1 
2 
3 
4 

7.4. Плод: форма сплескана 
незначително сплескана 
тркалезна 
издолжено тркалезна 

1 
2 
3 
4 

7.5. Плод: број на срца обично 2 
повремено 3 
обично 2 до 3 
често 3 
обично 3 и 4 
обично повеќе од 4 

1 
2 

3 
4 

7.6. Плод: дали засечената страна пред дозре-
вањето е зелена 

не 
да 

1 
9 

7.7. Плод: боја на покожицата на зрелиот плод безбојна 
жолта 

Dwarf Champion 
Saint Pierre 

1 
4 

7.8. Плод: уедначеност на бојата на покожица-
та на зрелиот плод 

неуедначена 
уедначена 

7.9. Плод: боја на месото на зрелиот плот жолта 
црвена 
светло црвена 

Jubilee 
Saint Pierre 
High Crimson 

1 
2 
3 

8. Слични сорти и разлики во однос на таа сорта 
Назив на сортата Разлики 
9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се распоз-

нае. 
9.1. Отпорност на болести и штетници (да се определи сојот ако е тоа можно). 
Meloidogyne ѕр. Verticillium dahliae Cladosporium (Oxysporium) fulvum Virus 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го из-
вестиме надлежниот сојузен орган. 

10.2. Согласни сме со врска во заштита на оваа сорта, ,надлежниот сојузен орган да врши консултации со офи-
цијалните служби на странските земји. 

10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 
да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог на називот на 
Сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум -
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М. П. 

j 
Ознаката на степнот на осовината на сортата да се заокружи. 
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(надлежен орган на управата) 

Образец бр. 9 

К а р ф и о л 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е ОДОБРЕ-

НО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ' 

^ 1. Вид на растението и назив'' 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создаваат на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 
Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 

(примери на сорти) 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^' 

1 2 3 4 

7.1. Никулец: антоцијанична пигментација не постои Lucuilus, Clou 1 
постои Erfurter, Alpha 9 

7.2. Лист: боја (со пелуд, ако постои) светло зелен Deense Export 1 
средно-зелен Alpha 2 
темно-зелен Lecerf 3 
сиво-зелен Nevada 5 
виолетово-зелен 6 

7.3. Главичка: боја боја на 
бела слонова коска 
жолта 
оранж 
зелена 
розова 
пурпурна 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7.4. Цвет: боја бела Delira, Lukra, Candor 1 
слонова коска Glancak 2 
жолта Flora Blanca, 

Sesam, Lecerf 
Alpha 

3 

нае 

8. Слични сорти и разлики во однос на таа сорта 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни попдатоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-

9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата (да се назначи времето на садењето односно на пресадувањето): 
9.3. Други податоци: 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настане измена во заштитата на сортата и уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го известиме 

надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странските земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

' Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето 
“ Да се даде ботаничкиот назив 

Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место , датум Назив на организацијата што го поднела барањето, 
име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

(надлежен орган на управата) 

Образец бр. 10 

Е в р о п с к а с л и в а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“1 

2. Предложен назив односно назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата ^ 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавањето на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регнстарост на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година ' 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата Степен на осовината 

Ознака на 
Назив на стандардната сорта 

(примери на сорти) н а т а 

сортата^ф 

1 2 3 4 

7.1. Плод: големина во фаза на физиолошката мошне ситен Mirabelle de Nancy 1 
зрелост ситен Early Rivers зрелост 

Bonne de Bry 
среден Prshore, d'Ente, 3 среден 

Reine Claude (плава) 

Reine Claude 
5 

крупен d'Oullins 7 
мошне крупен Golden Transparent 9 

7.2. Плод: општа форма од профил тркалезен-сплескан Reine Claude 1 7.2. Плод: општа форма од профил 
тркалезен Emma Lappermann 2 
долгнавест Bonne de Bry 3 
издолжен Queen Victoria, d'Ente 

Quetsche (обична) 4 
Quetsche d'ltalie , 

7.3. Плод: основна боја на епидермот, вклучу- белузлаво (проѕирно) Transparent Gage 1 
вајќи го и пепелокот (пелудот) зелена Reine Claude 2 

л зелено-жолта Reine Claude 
4 

d'Oullins 3 
жолта Drap d'Or d'Esperent 4 
жолто-портокалова Golden Transparent 5 
црвена Prince of Wales 6 
сина Belle de Louvam 

Royale Bleu. 7 
сино-виолетова Early Rivers 8 

7.4. Плод: боја на месото белузлава Yellow Cherry 1 7.4. Плод: боја на месото белузлава 
Plum 

жолта Ariel, Monsieur 2 
Jaunne 

жолто-зелена Reine Claude 3 
d' Oullins 

зелена Reine Claude 4 
'оранж Early Transparent 6 
црвена Boutiful 6 

т Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
^ Да се даде ботаничкиот назив. 
“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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1 2 3 4 

7.5. Голушка: врска на мезокарпот со голушка- се одвојува Krke's Plum , 
та делумно се одвојува Drap d'Or 2 

не се одвојува d'Esperen 3 
Jefferson 

7.6. Голушка: големина на голушката во однос мала Czar 3 
на плодот средна Queen Victoria 5 

j крупна d'Ente 7 
7.7. Време на созревање на плодовите рано Reine Cl. d'Oullins Време на созревање на плодовите 

средно Bonne de Bry 
доцна Utility 3 
мошне доцна Drap d'Or 

1 d'Rsperen 5 1 Reine ,Claude 
Quetsche (обично), 7 
d'Ente 
Reine Claude de 9 
Bava 

8. Слични сорти и разлики во однос на таа сорта 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-

нае 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за проверка на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странските земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог на називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција М.П. 

Образец бр. 11 

(надлежен сојузен орган) П р а с к а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕТО ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив^ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавањето на оваа сорта во некоја друга земја и во која 

џ Барањето се поднесува во два примерока, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
“ Да се даде, ботаничкиот назив. 
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5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одружувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^ ̂  

1 2 3 4 

7.1. Стебло: 
изглед 

7.2. Родна граница: антоцијанинска обоеност 

7.3. Време на почетокот на цветењето 

7.4. Цвет: форма 

7.5. Крунични ливчиња: Големина 

7.6. Дршката на листот: жлезди 

7.7. Дршка: форма на жлездата 

7.8. Плод: мовливост 

7.9. Плод: основна боја 

7.10. Голушка: врска на мезокарпот со голуш-
ката 

7.11. Време на созревање на плодовите 

нормално Redhaven 1 
разгрането Bonanza 2 
не постои Derflor doble blanca 
постои 1 о 
мошне рано 

У 
Nect Sunred 1 

рано Springtime 3 
средно Redhaven 5 
доцно Nect.Philp 7 
мошне доцна Summerqueen 9 
ружообразен Robin 1 
ѕвонообразен Springtime 2 
мошне мали Redhaven 1 
мали Pavie Shasta 3 
средни Sunhigh, Robin 5 
големи Michejini 7 
мошне големи Veteran 8 
не постојат Tejon 1 
постојат Redhaven 9 
тркалезни Springtime 1 
во вид на бубрег Redhaven 2 
не постои Nectarines 

Brugnons 1 
постои Peches, Pavies 9 
бела Springtime 1 
жолта до оранж 1 Redhaven 2 
црвена / Sanguine 

/ vinuese 3 
се одвојува Fairhaven 1 се одвојува 

Nect.Fuzalode 
не се одвојува Pavie Vivian 

В rug Sweet Gold 9 
мошне рано Springtime 1 
рано Robin 3 
средно Fairhaven 5 
доцна Veteran 7 
мошне доцна Rubiodoux 

Firetime 9 

8. Слични сорти и разлики во однос на таа сорта 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци за полесно разликување на сортата 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова брање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странските земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и за сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог на називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место. ,датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М. П. 

Образец бр. 12 

v (надлежен сојузен орган) К а ј с и ј а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО НА СТРАНСКА СОРТА ЗА КО-

ЈА Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕТО ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ' 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создаваат на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавањето на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и во која, под кој назив и која година 
53. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и намножувањето на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

степенот 
на осови-
ната на 

сортата41^ 

1 2 3 4 

7.1. Круна на двото: големина мала 
средна 
висока 

7.2. Стебло: пречник мал 
среден 
голем 

7.3. Овошка: основна боја на кората бела 
крем до жолта 
светлопортокалова 
портокалова 

Плод: боја на месото 
тамнопортокалова 

7.4. Плод: боја на месото бела 
крем 
светлопортокалова 
портокалова 

7.5. Време на почетокот на цветењето (сосема 
развиени цветови) 

рано 
средно 
доцна 

7.6. Време на созревањето мошне рано 
рано 
средно 
доцна 
мошне доцна 

8. Слични сорти и разлики во однос на таа сорта 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци врз основа на кои може најлесно да се разликува сортата 

0 Барањето се поднесува во два примерока, од кој едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
Да се даде ботаничкиот назив. 

“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата 
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9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме дека веднаш по приемот на сметката ќе го платиме износот на трошоците што се однесу-

ваат на ова брање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши констатации со 

официјалните служби на странските земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме за секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на издавачот на сортата и за сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог на називот на сортата да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-

то, име и презиме на овлатеното лице и функција 

М. П. 

(надлежен сојузен орган) 

Образец бр. 13 

Л е ш н и к 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ“ 
\ 

1. Вид на растението и латински назив"" 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата Ставеа на особената Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата“^ 

1 2 3 4 

7.1. Време на пупење (кога ќе излезат два листа 
од пупката) 

мошне рано 
мошне рано 
дорано 
рано 
рано до средно рано 
средно рано 
средно рано до доиш 
доцна 
доцна до шшше доцна 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

7.2. Време на цветењето на машкиот орган 
МУШШЃ дуЦпа 
мошне рано 
мошне рано до рано 
рано 
рано до средно рано 

1 
2 
3 
4 

“ Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето 
"" Да се даде ботаничкиот назив. 

" " Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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7.3. Време на цветењето на женскиот орган 

7.4. Обвивка: 
долижина во однос на должината на пло-
дот 

7.5. Обвивка: 
врез 

7.6. Обвивка: 
назабеност на работ на врезот 

7.7. Плод: големина 

7.8. Плод: општ изглед 

7.9. Време на созревањето 

7.10. Плод: процент на јадрото (тежински) 

средно рано 
средно рано до доцна 
доцна 
доцна до мошне доцна 
мошне доцна 
мошне рано 
мошне рано до рано 
рано 
рано до средно рано 

,средно рано 
средно рано до доцна 
доцна 
доцна до мошне доцна 
мошне доцна 
пократка 
со иста должина 
подолга 
слаба 
средна 
јака 
слаба 
средна 
јака 
мошне мал 
мал 
среден 
голем 
мошне голем 
топчест 
конусен 
јајчест 
субцилиндричен-
краток 
субцилиндричен-
долг 
мошне рано 
мошне рано до рано 
рано 
рано до средно рано 
средно рано 
средно рано до доцна 
доцна 
доцна до мошне доцна 
мошне доцна 
мошне слаб 
слаб 
среден 
висок 
мошне висок 

5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

3. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 
Назив на сортите Разлики 

9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се препоз-
нае 

9.1. Отпорност или осетливост на болести и штетници, 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзумаве надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подностелот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донесле официјалните служби на некоја друга земја. 
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10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлога називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднесол бара-
њето, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

Образец бр. 14 

(надлеженсојузен орган) В и н о в а л о з а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

степенот 
на осови-
ната на 

сортата^ 

1 2 3 4 
7.1. Млад ластар: затворен Riparia Gloire de Montpellier 

форма на врвот (Vitis riparia) 3 
полуотворен Kober 5B 5 
отворен Shasselas blanc В (Vitis ber-

7.2. Зрел лист: општа форма на вдлабнатината 
landieri) 7 

7.2. Зрел лист: општа форма на вдлабнатината мошне отворена Aramon N 2 
(синусот) на дршката малку отворена Sauvignon В 3 

затворена Pinot noir N 4 
резанките благо се преко- GrGner 
пуваат Silvaner В 5 
резанките се прекопуваат Weisser 

Riesling В б 
резанките значително се Clairette В, 

7.3. Цвет: пол 
прекопуваат Gewtirztraminer Rs - 7 

7.3. Цвет: пол машки 5 С Geisenheim, Rupestris du 
Lot 1 

машки до хермофродит 3309 Couderc 2 
хермофродит Chasselas blanc В 3 
хермофродит до женски Son 4 
женски Bicane В 5 

7.4. Бобинка: боја на покожицата зеленожолта GrQner Silvaner В 7.4. Бобинка: боја на покожицата 
Chasselas blanc В 1 

розова Chasselas rose Rs 2 
црвена Ahmeur bou црвена 

Ahmeur Rg, 
Gewtirztraminer Rs 3 

црвеноснва Pinot gris G, 
Carigan gris G 4 

виолетова Blauer Trollinger N 
Cardinal Rg 5 

синоцрна Pinol noir N 6 
7.5. Зрно: боја на месото безбојно 

обоено 

Pinot noir N 7.5. Зрно: боја на месото безбојно 

обоено 
Grenache N 
Gamay teinturier Greaux N, 
Alicante Bouchet N 

1 

2 

“ Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето 
"" Да се даде ботаничкиот назив. 
"" Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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1 2 3 4 

7.6. Зрно: посебна арома ја нема Auxerrois В, 
Ugni blanc В 1 

мускат Muscat ѓ petits grains В, 
Muscat d'Aleandrie В 2 

киселкава (foxy) Isabelle N 3 
посебна (ни една од споме- Cabernet Sauvignon N, 
натите) “ Weisser Riesling В, 

Gewtirztraminer Rs 
Sauvignon В 4 

7.7. Да се приложат фотографии на зрел лист, на грозјето и на профилот на зрното со скала (во cm или mm) 
итн. 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци за полесно разликување на сортите 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
92Л. Намена на сортата: 
винска 
трпезна 
сорти што имаат ризоми 
други (точно да се наведе) 
9.2.2. Други услови 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го из-
вестиме надлежниот сојузен орган. 

10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 
официјалните служби на странски земји. 

10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 
да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги де вееле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата. ( 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднесол бара-
њето, име и презиме на овластеното лице и функција, 

М.П. 

Образец бр. 15 

(надлежен сојузен орган) X м е љ 

“ Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ^ 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
53. Дали сортата е заштитетна во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

^Барањето се поднесува во два примероци, од кое едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
Даев даде боташгашот назив. 
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Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 
сортата“ ф 

1 2 3 4 
7.1 Гранка: боја 

7.2. Лист - тип број на сегменти 

122. Лист - назабеност 

7.2.3. Лист - боја 

73. Лиени уписи од прв ред 

7.4. Лиени ушки од втор ред 

7.5. Растение: изглед 

7.6. Инфлорисценции 

7.7 Време на созревање 

7.8. Шишарица: форма 

7.9. Шишарица: големина 

7.10. Количество и состав на смолите 
7.11. Количество на кохумулони 
7.12. Количество и состав на маслото 

зелена 
зеленовиолетова 
виолетова 
3 
5 
7 
плитка 
средна 
длабока 
светлозелена 
темнозелена ' 
до 40 cm 
40-60 cm 
повеќе од 60 cm 
ги нема 
слабо развиени 
средно развиени 
пирамидален 
цилиндричен 
како грмушка 
поединечни 
во групи 
рано 
средно рано 
доцна 
тркалезна 
цилиндрична 
јајчеста 
голема 
средна 
мала 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 
Назив на сортата Разлики 
9. Дополнителни податошмсарактеристични особини што можат да бидат корисни за разликување на сортата 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
92. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Тип на сортата: 
- ароматичен 
- горчлив 
9.4. Други податоци: 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регостарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
103. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место ,датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднесел бара-
њето, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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(надлежен сојузен орган) 

Образец бр. 16 

Х р и з а н т е м а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ' 

1. Вид на растението и латински називи 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
53. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 

^ 6. Податоци за потеклото, создавањето, одржувањето и умножувањето на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Ознака на 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

степенот 
на осови-
ната на 

сортата^' 

1 2 3 4 

7.1. Цветна главичка: тип едноставен 
полуисполнет 
исполнет 

1 
2 
3 

7.2. Јазичесто цветче: надолжна оска на повеќе- свиткана наназад 1 
то јазичести цветчиња рамна 

вовртена 
свиена 

2 
3 
4 

73. Само сорти со кратка крунична цевка: 
скршена 5 

73. Само сорти со кратка крунична цевка: цевесто 1 
јазичесто цветче, пресек на редот рамно 

конвексно 
2 
3 

7.4. Само сорти со долга крунична цевка: јази- цевесто 1 
често цветче, форма на завршокот топчесто 2 

7.5. 
увиено 3 

7.5. Јазичесто цветче: внатрешна страна на по-
веќето јазичести цветчиња 

боја (да се наведе референ-
тниот број) 

7.6. Јазичесто цветче: боја на внатрешната 
страна на повеќето јазичести цветчиња 

бела 
жолта 
розова 
жолтеникаворозеникава 
црвена 
виолетова 
бронзена 

7.7 Цевесто цветче, тип: цевест 
кичест 
петалоиден 

1 
2 

3 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 
Назив на сортите Разлики 
9. Дополнителни податоци - карактеристични особини врз основа на кои сортата може најлесно да се прешхг-

нае 
9.1. Отпорност или осетливост на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
93. Тип на намената: 
- како декоративна крупноцветна сорта, со поткинати одвишни странични пупки 
- како минијатура сорта 

џ Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето. 
џџ Да се даде ботаничкиот назив. 
“ Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата 
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- како сечени цвекина 
- како растение за одгледување во саксии 
- како градински украс 
- како изложбена сорта 
9.4. Други услови (препораки сврзани за времето на цветањето): 
- погодна за целогодишно одгледување, да се наведе реакционата група на цветање во недели (на пример од 6 

до 14) 
- ако не е во прашање сорта погодна за целогодишно одгледување на цветот, да се даде препорака за бројот на 

латералните фиданки што се оставаат заради цветање 
9.5. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 
10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш 

да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подносителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите 
одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. ; 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место датум 

Назив на создавачот на сортата што го поднел барање-
то, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

Образец бр. 17 

(надлежен сојузен орган) Т о п о л а 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕНА ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ' 

1. Вид на растението и латински назив“ 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото - создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
7. Опис на сортата во однос на стандардната сорта (колона 3) 

Особини на сортата Степен на осовината Назив на стандардната сорта 
(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^' 

1 2 3 4 
7.1. Лист: боја на лицето на листот за време на бела 

отворање (во пролет втората година) сива 
жолта 
зелена 
црвена 
виолетова 
костенлива 

“ Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето 
"" Да се даде ботаничкиот назив. 
"" Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 
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7.2. Лист: однос должината средната жила и на 
максималната широчина на листот 

7.3. Лист: форма на основата 

7.4. Дршка: однос меѓу должината на дршката 
и должината на средниот нерв 

7.5. Последна пупка: време на појавата на зеле-
ни врвови (како за 7.1) 

мошне мал 
мошне мал до мал 
мал 
мал до среден 
среден 
среден до голем 
голем 
мошне голем 
клинеста-конвексна 
клинеста-права 
клинеста-конкавна 
конвексна 
заоблена 
шнрококлинеста 
форма-права 
со блага срцевидна форма 
изразито срцевидна форма 
мошне f мал 
мошне'мал до мал 
мал 
мал до среден 
среден до голем 
голем до мошне голем 
мошне голем 

мошне рано 
мошне рано до рано 
рано 
рано до средно 
средно 
средно доцна до доцна 
доцна мошне доцна 
мошне доцна 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 

Назив на сортите Разлики 

9. Дополнителни податоци карактеристични особини за полесно разликување на сортата 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
9.3. Други податоци 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го из-
вестиме надлежниот сојузен орган. 

10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 
официјалните служби на странски земји 

10.3. Потврдуваме дека сите податоци се комплетни и точни. 
Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подно-

сителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга 
земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место. датум. 

Назив на создавачот на сортата што го поднесол бара-
њето, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 
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Образец бр. 18 

(надлежен сојузен орган) Д р у г и к у л т у р и 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИЗНАТА НОВОСОЗДАДЕН^ ДОМАШНА СОРТА ОДНОСНО СТРАНСКА СОРТА ЗА КОЈА Е 

ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СФРЈ“ 

1. Вид на растението и ластински назив"" 
2. Назив на сортата 
3. Назив и адреса на подносителот на барањето за заштита на сортата 
4. Назив и адреса на, создавачот на сортата 
5.1. Дали е поднесен предлог за признавање на оваа сорта во некоја Друга земја и во која 
5.2. Дали сортата е запишана во регистарот на друга земја и на која, под кој назив и во која година 
5.3. Дали сортата е заштитена во друга земја и во која, под кој назив и во која година 
6. Податоци за потеклото, создавањето, одржувањето и умножување^ на сортата 
6.1. За хибридни сорти да се наведе називот на радителските компоненти на создаваат на сортата, нивното 

потекло, особините и начинот на создавањето, како и користењето на туѓа компонента (нивниот назив, називот на соп-
ственикот и основот на користењето) 

6.2. Формула: отворена или затворена 
7. Опис на сортата во однос на стандарднатра сорта (колона 3) 

Особини на сортата Степен на осовината 
Назив на стандардната сорта 

(примери на сорти) 

Ознака на 
степенот 
на осови-
ната на 

сортата^0 

1 2 3 4 

8. Слични сорти и разлики во однос на тие сорти 

Назив на сортите По кои осибини сортата се разликува 
9. Додатни податоци за полесно разликување на сортата 
9.1. Отпорност на болести и штетници 
9.2. Посебни услови за испитување на сортата 
93. Други податоци 
- кај хибридните сорти од прва генерација задолжително да се назначи една или повела карактеристични осо-

бини значајни за идентитетот во F2 генерација: 
10. Обврска на подносителот на барањето за заштита на сортата. 
10.1. Се обврзуваме веднаш по приемот на сметката да го платиме износот на трошоците што се однесуваат 

на ова барање. 
Ако настанат измени во заштитата на сортата и во уписот во Регистарот, се обврзуваме веднаш да го извести-

ме надлежниот сојузен орган. 
10.2. Согласни сме, во врска со заштитата на оваа сорта, надлежниот сојузен орган да врши консултации со 

официјалните служби на странски земји. 

“ Барањето се поднесува во два примероци, од кои едниот му се враќа на подносителот на барањето 
"" Да се даде ботаничкиот назив. 
"" Да се заокружи ознаката на степенот на осовината на сортата. 

\ 
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103. Потврдуваме дека сите дадени податоци се комплетни и точни. 
Се обврзуваме надлежниот сојузен орган веднаш да го запознаеме со секоја измена што се однесува на подно-

сителот на барањето или на создавачот на сортата и со сите одлуки што ги донеле официјалните служби на некоја друга 
земја. 

10.4. Се обврзуваме, наместо дадениот предлог за називот на сортата, да доставиме нов предлог за називот на 
сортата најдоцна до признавањето на сортата. 

10.5. Потврдуваме дека оваа сорта не е запишана или продавана во друга земја и под друг назив. 

Место , , датум 
Назив на создавачот на сортата што го поднесел бара-
њето, име и презиме на овластеното лице и функција 

М.П. 

875. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОКАЖУВАЧИ НА 

МАКСИМУМ ОД КЛАСА 1,0 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат покажувачи на макси-
мум со средна електрична моќност од класа 1,0, кои како 
додатни направи се механички споени со броило за елек-
трична енергија со намена да ја покажат таа моќност за 
време на еднакви последователни временски интервали 
(во натамошниот текст: покажувачи на максимум). 

Метролошките услови што мораат да ги исполнува-
ат покажуваните на максимум од став 1 на овој член се оз-
начуваат скратено со ознаката MUS. F-4/2. 

Член 2 
Условите од член 1 на овој правилник се однесуваат 

на броила за електрична енергија само ако се појавуваат 
меѓусебни влијанија меѓу покажувачите на максимум и 
броилата за електрична енергија. 

Покажувачите на максимум можат да се поврзуваат 
со броилата за електрична енергија од разни класи на точ-
ност. 

Член 3 
Условите пропишани со овој правилник не се однесу-

ваат на покажувачите на максимум чие дејствување се за-
снова врз термичко дејство или кои работат со помош на 
електрични импулси, како ни на кумулативните показни 
направи што се наменети само за контролни цели. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења и тоа: 
1) показен максимум е највисока вредност на средна-

та моќност што ќе ја покаже покажувачот на максимум 
помеѓу две враќања на нула на уредот за покажување за 
време на последователни мерни периоди. 

Максимумот може да биде покажан со помош на 
Стрелка задвижувана преку неподвижна скала или со по-
мош на неподвижен индекс покрај кој се движи градуиран 
калем односно калеми; 

2) средна вредност на моќноста е количник на актив-
ната, реактивната или привидна енергија и времето во кое 
таа енергија е произведена односно потрошена; 

3) мерен период (im) е номинална вредност на траење-
то на еднакви последователни временски интервали (на 
пр. tm ^ 15 минути), која го опфаќа времето за кое спојка-
та на покажувачот на максимум е споена со броилото за 
електрична енергија ( t j и времето на исклучувањето (t,); 

4) покажувач на максимум е направа додадена на 
броило за електрична енергија што ја покажува највисока-
та вредност на средната моќност - максимумот. По-
кажувачи на максимум се состои од следните делови: 

: - спојка; 
- уред за раздвојување; 
- уред за покажување на максимум; 
- уред за враќање на покажувачот на максимум; 
- уред за временско управување. 
Спојката е дел преку кој основното броило или од ос-

новното броило механички управуваниот додатен уред ја 
поместува напред стрелката или калемот (калемите) на 
покажувачот на максимум. 

Уредот за раздвојување е дел што ја ослободува 
врската помеѓу покажувачот на максимум и основното 
броило во текот на времето на исклучувањето. 

Уредот за враќање на спојката е дел што ја враќа 
спојката во почетната положба во текот на времето на ис-
клучувањето, без притоа да влијае врз положбата на 
стрелката односно на калемот (калемите) за покажување 
на максимум. |ј' 

Уредот за покажување на максимум е дел што го по- -
кажува максимум односно највисоката вредност на сред-
ната моќност а се состои од стрелка која се движи преку 
неподвижна скала или од градуиран калем (калеми) кој се 
движи покрај неподвижен индекс. 

Уредот за враќање на покажувачот на максимум е 
дел КОЈ служи за враќање во нулева положба на стрелката 
или на калемот (калемите) на покажувачот на максимум -
рачно или на некој друг начин. 

Уредот за временско управување е уред со кој се оп-
ределува мерниот период. 

Уредот за временско управување може да се наоѓа 
внатре во основното броило како синхрон оден механизам 
или надвор од основното броило, на пр. како вклопен ча-
совник; 

5) кумулативен бројник е додатен уред со калеми за 
кумулирање, кој ги собира покажаните максимуми при по-
следователно враќање во нулева положба на стрелката од-
носно на калемот (калемите) за покажување на максимум; 

6) кумулативен - показен уред за контролни цели е 
додатен уред, кој е ист како кумулативниот бројник дефи-
ниран во точка 5 на овој член, но е обично со помала точ-
ност и се користи само за контролни цели; 

7) основно броило е броило на електрична енергија 
на ков му се придодава покажувач на максимум и кое Ја за-
движува спојката на покажувачот на максимум; 

8) време на исклучувањето (tj) е временски период 
внатре во мерниот период во кој се ослободува врската 
помеѓу покажувачот на максимум и основното броило. 
Тоа време е потребно спојката да се врати во својата по-. 
четна положба; 

9) скала претставува низа на цртички и броеви со по-
мош на кои се добива вредноста на мерената големина; 

10) поделба на скалата претставува низа на цртички 
што овозможуваат да се установи положбата на под-
вижниот орган (стрелката или калемот); 

11) нумерација на скалата претставува низа на брое-
ви испишани по должината на скалата; 

12) поделок е растојание помеѓу две соседни цртички 
на поделбата на скалата; 
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13) цифреник е плоча на чија видлива површина се 
наоѓаат една или повеќе скали и неопходни симболи и на-
тписи; 

14) мерен опсег е дел од скала на кој се мери со озна-
чената точност; 

15) мерен опсег - крајна вредност на покажувачот на 
максимум е вредноста на мерената големина до која по-
кажувачот на максимум смее да се користи. Мерниот оп-
сег на скалата е крајна вредност на скалата, а мерниот оп-
сег кај бројникот со калеми е вредноста дадена на бројни-
о т ; 

16) константна на покажувачот на максимум (Km) е 
големина (на пр. n х kW), со која се множи отчитаната 
вредност на скалите без мерна единица за да се добие со-
одветна моќност; 

17) фактор на отчитувањето (С) на покажувачот на 
максимум е број со кој се множи отчитаната вредност на 
скалите со мерна единица кај броила што се предвидени 
за приклучок преку мерни трансформатори за да се земе 
предвид преносниот однос на трансформаторите, и за да 
се добие примарната моќност; 

18) сопствена грешка на покажувачот на максимум е 
причинета само со спојување, раздвојување и враќање во 
почетната положба, како и со уред за покажување и со ку-
мулативен бројник без земање предвид на грешката на ос-
новното броило и на вклопниот часовник. Сопствената 
грешка се дава во проценти на мерниот опсег - крајната 
вредност. 

Член 5 
Класата на покажувачот на максимум се определува 

според неговата сопствена грешка. Таа е независна од 
грешката на основното броило. 

Член 6 
Конструкцијата, изработката и материјалот од кој е 

изработен покажувачот на максимум мораат да ги испол-
нуваат условите што важат за конструкцијата на делови, 
изработката и материјалите на основното броило. 

Член 7 
Заедничкото Куќиште на основното броило и на по-

кажувачот на максимум мора да ги исполнува'условите за 
броило пропишани со член 16 од Правилникот за метро-
лошките услови за индукциони броила за електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/89). 

Копчето на уредот за враќање на покажувачот на 
максимум во нулева положба треба да биде од изолацио-
нен материјал, а металните копчиња мораат да бидат изо-
лационо заштитени. 

Член 8 
Приклучницата, приклучните стегалки и поклопката 

на приклучницата на броилото со покажувач на максимум 
мораат да ги исполнуваат условите за броило пропишани 
во одредбите на чл. 17 и 18 од Правилникот за метролош-
ките услови за индукциони броила за електрична енергија. 

Член 9 
Уредот за враќање на покажувачот на максимум во 

почетната положба не смее да влијае, во својата нормална 
положба, врз сгрелката или да го одзема калемот (калеми-
те) за покажување на максимум. Овој уред мора да биде 
така конструиран што да може рачно да се задвижува, со 
тоа што да биде овозможено пломбирани или заклучува-
ње на овој уред во неговата нормална положба. Не смее да 
се овозможи враќање во почетната положба на странката 
или на калемот (калемите) за покажување на максимум 
додека претходно не се отстрани пломбата или не се от-
клучи бравата. 

Член 10 
Максимумот може да биде покажан со помош на 

стрелка која се движи преку неподвижна скала или со по-
мош на еден или повеќе калеми што се движат покрај не-
подвижен индекс. Скалата може да биде нумерирана во 
единици на моќност (на пр. W, var, VA) или без наведува-
ње на единица на моќност со соодветна поделба на скала-
та. 

При нумерација на скалата без мерна единица, по-
кажаниот максимум се установува со помош на константа 
на покажувачот на максимум (Km). 

Кај броила што се наменети за приклучок преку мер-
ни трансформатори директно отчитаната вредност на мо-
ќноста или вредноста на моќноста установена на начинот 
наведен во став 2 на овој член се множи во случај на по-
треба, со факторот на отчитувањето (С) на покажувачот 
на максимум. 

Ако не е определено поинаку, мерниот опсег - крајна-
та вредност на поделбата на скалата треба да одговара 
приближно на максималната моќност на броилото; Тој 
опсег треба да биде определен со заокружување на нај-
блиската поголема вредност во однос на максималната 
моќност на броилото. 

Може да се одбере и помала струја од максималната 
струја на броилото, но секоја така одбрана струја треба да 
изнесува една половина од основната струја на броилото, 
односно да биде еднаква на основната струја на броилото 
или да биде еднаква на целата множина на основната 
струја. 

Долната граница на мерниот опсег треба да изнесува 
најмногу 20% од мерниот опсег - крајната вредност на 
скалата. 

Ако покажувачот на максимум содржи повеќе уреди 
за покажување, на пр. стрелка на покажување на макси-
мум, калеми за покажување на максимум или кумулати-
вен бројник, барањата во поглед на точноста треба да би-
дат исполнети само за еден од тие показни уреди. 

Дотерувањето на нула на спојката мора да биде ви-
дливо. Стрелката за покажување на максимум треба да би-
де означена со црвена боја, а бројникот на максимумот 
треба да биде означен со црвена боја со заокружување. 
Спојката и соодветниот брОЈник треба да бидат означени 
со црна боја. 

Член 11 
Стрелката за покажување на максимум при зголему-

вањето на неговата вредност треба првенствено да се 
движи одлево надесно или одоздола нагоре. 

Ако скалата преминува 180 степени, при зголемува-
њето на вредноста на максимумот, стрелката треба да се 
движи во смисла на стрелката на часовник. 

Калемите за покажување на максимум треба да има-
ат иста насока на вртење како и калемите на бројникот од 
основното броило. 

Член 12 
Стрелката и калемот (калемите) за покажување на 

максимум не смеат да ја менуваат својата положба при 
нормални погонски услови, освен при враќање во почетна-
та положба или при погон од страна на спојка. 

Член 13 
Времето на исклучувањето (t,) не смее да премине 1% 

од мерниот период или 15 секунди, без оглед на големина-
та на тој период. Времето на исклучувањето се содржи во 
мерниот период. 

Член 14 
Мерниот период (tm) треба да изнесува 10,15,30 или 

60 минути. 

Член 15 
Помошното коло на релејот за исклучување на по-

кажувачот на максимум може да биде изведено како крат-
коспоено или како отворен спој. 

Член 16 
Вообичаените односно нормалните вредности на ре-

ферентниот напон на помошните кола на броилото со по-
кажувач на максимум мораат да им одговараат на вред-
ностите дадени за основното броило во одредбата на член 
10 од Правилникот за метролошките услови за индукцис-
ки броила за електричар енергија. 

Член 17 
Сопствената потрошувачка на уредот за временско 

управување, ако се наоѓа внатре во основното броило: 
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1) при референтен напон на моторот до 250 V и при 
референтна фреквенција изнесува 3 W или 9 VA; 

2) при референтен напон на моторот над 250 V и при 
референтни фреквенција се зголемува за 0,02 W/Y или 0,06 

Сопствената потрошувачка на помошните струјни 
кола: 

1) при референтен напон до 250 V и при референтна 
фреквенција изнесува 6 W или 18 VA по струјно коло; 

2) при референтен напон над 250 V и при референца 
фреквенција се зголемува за 0,04 W/V или 0,12 VA/V. 

Член 18 
Покажувачот на максимум треба да ги исполнува, ус-

ловите за диелектрична цврстина за основното броило и 
за неговите помошни кола, пропишани со член 22 од Пра7 
в или и кох за метролошките услови за индукциски броила 
за електрична енергија. 

Член 19 
За време на нормална работа на покажувачот на мак-

симум порастот на температурата на основното броило 
не смее да ги надмина вредностите за основното броило 
определени со член 23 од Правилникот за метролошките 
услови за индукциски броила за електрична енергија. По-
растот на температурата на релејот на уредот за раздвоју-
вање, на врската помеѓу покажувачот на максимум и ос-
новното броило и уредот за временско управување, ако 
тој се наога внатре во основното броило при вклучен мо-
тор, може да изнесува најмногу 50 ђ С. Тој пораст на тем-
пературата треба да биде определен со помош на термос-
прет или со метода за мерење на промената на отпорот. 

Член 20 
Уредот за раздвојување на врската помеѓу покажува-

чот на максимум и основното броило и уредот за времен-
ско управување, вклучувајќи го и моторот ако тој се наоѓа 
внатре во основното броило, треба сигурно да работат во 
опсег од 0 до 110% референтен напон н при рефрентна 
фреквенција. 

Член 21 
Условите под кои се врши испитувањето и границите 

на грешката на основното броило мораат да им одговара-
ат на условите пропишани во чл. 27 и 30 на Правилникот 
за метролошките услови за индукциони броила за елек-
трична енергија. За да се земе предвид влијанието на по-
кажувачот на максимум, испитувањата се спроведуваат 
при вклучен покажувач на максимум, при што стрелката 
или калемот (калемите) за покажување на максимум не 
смее да се движи. Во тие услови грешките мораат да бидат 
внатре во 1раниците на грешката што важат за броила без 
покажувач на максимум. 

Сопствената грешка на покажувачот на максимум ко-
ја се додава на грешката на основното броило, на кое и да 
е место на мерниот опсег не смее да премине вредност ± 
1% од мерниот опсег - крајната вредност на скалата. Учес-
твото на сопствената грешка на покажувачот на максимум 
во покажувањето на максимум на долната граница на мер-
ниот опсег може да изнесува најмногу 5% од вистинската 
вредност. 

Член 22 
Условите во поглед на варијациите предизвикани од 

промена на влијателните големини за броило со по-
кажувач на максимум мораат да им одговараат на услови-
те за броило без покажувач на максимум пропишани во 
чл. 34 до 36 на Правилникот за метролошките услови за 
индукциски броила за електрична енергија. 

Испитувањето се спроведува при. исклучен покажувач 
на максимум. Единствено при испитување на влијанието 
од коса положба прокажувачот на максимум мора да биде 
вклучен, при што стрелката односно калемот (калемите) 
за покажување на максимум не смее да се движи. 

Член 23 
Механичкото оптоварување на вклучен покажувач на 

максимум при референтен напон, референца фреквенција 
и фактор на моќност соѕф^ 1 односно sincp - 1, измерено 
во еден мерен период, не смее да причини варијација на 
грешка на броилото поголема од вредностите дадени во 
табелата: 

Граници на варијантата на грешка во 1 

Вид на броило Вредности на 
струјата 

Фактор на Броило за активна енер- 'Фактор на реак-
моќноста гија со класа на течност тивката моќност 

cos Ф 0,5 1 2 sin 9 

Стралката односно калемот (калемнте) за покажување на максимум не ја задвижува спојката 

Броила за 
реактивна 

енергија, од 
класа на 
точност 

3 

Еднофазно ' 5% lo 1 5,0 5,0 
Трофазно 5% lo 1 2,0 2,0 

5,0 
3,5 

1 
1 

5,0 
3,5 

Стрелката односно калемот (калемите) за покажување на максимум ја задвижува спојката 
Еднофазно 20% lo 1 4,0 4,0 
Трофазно 20% lo 1 1,5 1,5 

4,0 
2,5 

1 
1 

4,0 
2,5 

Член 24 
Ако при вклучен покажувач на максимум спојката се наоѓа на мерниот опсег - крајната вредност на скалата, а 

притоа стрелката или калемот (калемите) за покажување на максимум не се движи, роторот на броилото мора да се за-
движи и континуирано да се движи при вредноста на струјата за броило без покажувач на максимум, пропишана со член 
29 на Правилникот за метролошките услови за индукциски броила за електрична енергија, зголемена за 0,5% од вред-
носта на основната струја на броило, т. е, при вредности на струјата дадени во табелата: 

Струја во % од основната струја 
Фактор Б п о и п а з а активна е н е о . Броила за реактив-
на моќ- J t ^ J S l Фактор на реактивната на енергија, од гија од класа на точност м о

и
ќ н о с ^ s i n ф коста 

СОЅф 0,5 1 класа на точност 
3 

Броило со еднотарифен бројник без 
направа за спречување на спротивно 
регистрирање 1 0,8 0,9 I1 1 1,5 

Сите други броила 1 0,9 0,9 1 1 1,5 

/ 
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Ако стрелката или калемот (калемите) за покажување 
на максимум ги задвижува спојката, струјата при поаѓање-
то смее да достигне вредност од 4% од основната струја на 
броилото. 

Кај бројници за покажување на максимум со калеми 
при испитување на поаѓањето можат да бидат во работа 
(зафат) најмногу д ва калема. 

Член 25 
На секој покажувач на максимум мораат да бидат на-

значени следните податоци, и тоа: 
1) единица на мерена моќност или кај скали без мер-

на единица - константа на покажувачот на максимум 
(Km), а кај трансформаторски броила - и потребен фактор 
на отчитувањето (С). Факторот на отчитувањето (С) може 
да се даде на одвоена натписна плочка. 

П р и м е р и : 
а) Km - 3 к W 
При оваа константа и отчитување на бројот 12, се до-

бива моќност од 12 х 3 kW - 36 kW; 
б) С - 2000, кога преносниот однос на струјниот ме-

рен трансформатор е 100 А/5 А ̂  20 и на напонскиот ме-
рен трансформатор 10000 V/100 V^ 100. При овој фактор 
(С) и отчитувањето на моќноста kW се добива примарна 
моќност од 2000 х 36 kW -t 72000 kW; 

2) мерен период ( t j во минути (на пр. tm"-15 мину-
ти); 

3) референтен напон и референтна фреквенција на по-
мошните струјни кола, ако тие се разликуваат од напонот 
и фреквенцијата на основното броило; 

4) време на исклучувањето (tj) во секунди, за уред за 
временско управување кој се наоѓа надвор од броилото, 
ако тоа време не е назначено на натписната плочка на ос-
новното броило (на пр. ti - 9 ѕ); 

5) мерен опсег - крајна вредност кај уреди - за по-
кажување на максимум со калеми; 

6) мерен опсег - ако тој е различен од 20% на мерниот 
опсег - крајната вредност. 

Член 26 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за покажувачи на максимум од класа 1,0 („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/78). 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1727/1 
24 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

876. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 21 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА Н А Д О -
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-

рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 
9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89 и 50/89) во 
точка 1 износот: „1.799.500.-" се заменува со износот: 
„2.420.000.-" 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1989 година. 

Бр. 114-58/89-013 
21 септември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието па СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврадииов, с. р. 

877. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и член 5 од Одлу-
ката за надоместите на личните доходи и другите прима-
ња на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комиси-
ја на Собранието на СФРЈ, на седницата од 21 септември 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 
66/88,76/88,33/89,29/89,36/89 и 50/89) во точ. 1 и 2 изно-
сот: „200.000.-" се заменува со износот: „270.000.-". 

г 2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1989 година. 

Бр. 114-57/89-013 
21 септември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

878. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 21 септември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ФУНКЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 
57/88,66/88, 76/88,22/89, 29/89, 36/89 и 50/89, во точка 1 
износот „1.000.000.-" се заменува со износот: „1,350,000.-" 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 октомври 1989 година. 

Бр. 114-59/89-013 
21 септември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцииов, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 103 И ЧЛЕН 111А СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ НА 

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

1. Уставниот суд на Југославија, со решението 1-У-бр. 
18/1-88 и 18/2-88, од 23 ноември 1988 година, покрена по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите на член 
103 и член 111а став 1 од Законот за внатрешните работи 
(„Службени лист СР Босне и Херцеговине", бр. 7/80,26/82 
и 35/85), во делот со кој е утврдено дека морално-поли-
тичката подобност е услов за засновање однсоно причина 
за престанок на работниот однос на работникот во орга-
нот за внатрешни работи. 

2. Со одредбата на член 103 од наведениот закон е 
пропишано дека работен однос во органот за внатрешни 
работи може да заснбве лице кое ги исполнува општите 
услови за работа во органот на управата и кое е морално-
-политички подобно за работа во органот за внатрешни 
работи, а со одредбата на член 111 став став 1 од наведе-
ниот закон е пропишано дека на работникот во органот за 
внатрешни работи му престанува работниот однос ако се 
утврди дека морапно-политички е неподобен за работа во 
тој орган. 

3. Собранието на СР Босна и Херцеговина, во одгово-
рот на решението за покренување на постапка за оценува-
ње на уставноста на оспорените одредби на наведениот за-
кон, истакна дека смета оти тие одредби се согласни со 
Уставот на СФРЈ. 

4. Со одредбите на член 159 став 1 и член 160 став 3 
од Уставот на СФРЈ е загарантирано правото на работа и 
е утврдено дека на секој граѓанин, под еднакви услови, му 
се достапни секое работно место и функција во оптшес-
твото, а со одредбата на член 166 од Уставот на СФРЈ е за-
гарантирана слободата на мислата и определувањето. 

Поаѓајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија смета дека оспорените одредби на 
наведениот закон не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 
Таа оцена Уставниот суд на Југославија ја засновува на 
сфаќањето дека со оспорените одредби на наведениот за-
кон не можело да се пропише морално-политичката подо-
бност да биде посебен услов за засновање на работен од-
нос во органот за внатрешни работи, односно на работни-
кот на тој орган, ако се утврди дека морално-политички е“ 
неподобен за работа во тој орган, да му престане работни-
от однос. 

Со одредбите на член 103 од наведениот закон, по . 
мислењето на Уставниот суд на Југославија, е ограничено 
остварувањето на правото на работа и остварувањето на 
начелото за достапност на секое работно место и функција 
во општеството, утврдени со наведените одредби на Уста-
вот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија смета дека одредбата 
на член 103 од Законот на СР Босна и Херцеговина за 
внатрешните работи не е во. согласност ни со одредбата на 
член 166 од Уставот на СФРЈ, бидејќи засновањето на ра-
ботен однос односно неговото престанување ги прави за-
висни од политичкото уверение на граѓанинот и со тоа, на 
посреден начин, го впаничува остварувањето на слобода-

та на мислата и определувањето загарантирана со Уста-
вот на СФРЈ. 

Според наведената одредба на Законот на СР Босна и 
Херцеговина за внатрешните работи, за моралио-поли-
тичката подобност како услов за засновање односно како 
причина за престанок на работниот однос надлежниот ор-
ган одлучува по слободна оцена. Притоа, надлежниот ор-
ган нема обврска таа оцена да ја утврдува во определена 
постапка и граѓанинот да го извести за тоа на што ја за-
сновува таа своја оцена. Со тоа, по мислењето на Уставни-
те суд на Југославија, на граѓанинот му е ускратено да ос-
тварува заштита на своите права - со жалба или со друго 
правно средство против одлуки засновани на оцена за не-
говата морално-политичка подобност. Уставниот суд на 
Југославија притоа има предвид дека ни со одредбата на 
член 103, како ни со другите одредби на Законот на СР 
Босна и Херцеговина за внатрешните работи, не е утврде-
но во што се состои морално-политичката подобност како 
услов за засновање односно како причина за престанок на 
работниот однос во органот за внатрешни работи. 

Уставниот суд на Југославија смета дека, поради ис-
тите причини, ни одредбата на член 111а од Законот на СР 
Босна и Херцеговина за внатрешните работи не е во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ. 

5. Врз основа на одредбата на член 375 став 1 точка 1 
од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 14 јуни 1989 година, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 103 и член 111a 

став 1 од Законот за внатрешните работи („Службени лист 
СР риХ", бр. 7/80,26/82 и 35/85), во делот со кој е пропи-
шано дека морално-политичката подобност е посебен ус-
лов за засновање односно причина за престанок на работ-
ниот однос во оргкнот за внатрешни работи не се во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ. 

, Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, 
и во „Слубжен лист на СР БиХ". 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Человски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
та^ Вел,ко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Симо-
виќ. 

1-У-бр. 18/1-88 и 18/2-88 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на уставниот суд 
на Југославија, 

Душан Штрбац с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ОДРЕДБИ ОД ПРАВИЛНИКОТ НА РАБОТНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА „INA COMMERCE", ВО ЗАГРЕБ, ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБО-
ТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ, И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 

РАСПОРЕД НА РАБОТНИЦИТЕ 
1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијати-

вата на Иван Бориќ од Загреб, со решението У-бр. 29/87 
од 6 мај 1987 година, поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на одредбите на член 26 под ред. бр. 1,2,2а, 26,4, 
8, 9, член 28 под ред. бр. 34, 35, 37, 38a, 50, 50a, 61, 63, 68, 
член 34 под ред. бр. 73, 112, 169, 195, 250, 274, 310, 112а, 74, 
113, 170, 196, 251,270, 310, 317, 252, 316, 115, 276, 253, 325, 
326, 327,78, 85,97, 105, 119, 126, 133, 140, 148, 155, 162, 174, 
181, 188, 207, 217, 221, 228, 235, 243, 260, 283, 303, 324, 332, 
79, 86, 98, 106, 120, 127, 134, 141, 149, 156, 163, 175, 182, 189, 
202, 208, 215, 222, 229, 236, 244, 261, 284, 304, 319, 327, 333, 
80, 87, 99, 107, 121, 128, 135, 142, 150, 157, 164, 176, 183, 190, 
209, 216, 223, 230, 237, 245, 263, 285, 305, 328, 256, 320, 137, 
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144, член 46 под ред. бр. 336 и член 46а под ред. бр. ЗЗв, се 
под б) на Правилникот на Работната организација „Ina 
commerce", во Загреб, за организација и систематизација 
на работите и работните задачи, и за условите за распоред 
на работниците од 11 октомври 1979 година, и за измените' 
од декември 1979 година, јуни 1980, јуни 1981, јули 1982, ју-
ни 1984 и декември 1984 година. 

2. Со оспорените одредби на наведениот правилник е 
утврдено дека раководните и другите стручни работници 
што ги вршат работите на надворешнотрговскиот промет 
мораат да ги исполнуваат и условите за работа на надво-
решнотрговските работи според Одлуката на Стопанска-
та комора на Југославија за минималната стручна подго-
товка и другите услови што мораат да ги исполнуваат ра-
ботниците што имаат посебни овластувања и одговорнос-
ти и другите стручни работници за вршење работи на над-
ворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/78). 

Со одредбата на точка 3 од наведената одлука на 
Стопанската комора на Југославија беше пропишано ор-
ганизациите на здружен труд да ги утврдуваат и морално-
-политичките услови што мораат да ги исполнуваат ра-
ботниците што имаат посебни овластувања и одговорнос-
ти и другите стручни работници за вршење работи на над-
ворепнотрговскиот промет. 

3. Во текот на постапката за оценување на уставноста 
на наведените одредби, Работната организација „Ina com-
merce", во Загреб, донесе на 16 мај 1988 година, Седми из-
мени и дополненија на Правилникот за организација и 
систематизација на работите и работните задачи, и за ус-
ловите за распоред на работниците. Со одредбата на член 
2 на тие измени е утврдено дека условите што мораат да 
ги исполнуваат работниците за работа на надворешниот-
рговските работи се утврдуваат според Правилникот за 
минималната стручна подготовка и другите услови што 
мораат да ги исполнуваат работниците за стручно врше-
ње на работите на надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/86). Со влегувањето во 
сила на таа одредба престанаа да важат оспорените одред-
би од наведениот правилник, за кои Уставниот суд на Ју-
гославија поведе псотапка за оценување на нивната устав-
ност. 

4. Со одредбата на член 393 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека Уставниот суд на Југославија може со одлука 
да утврди дека законот, другиот пропис или општ акт не 
бил во согласност со Уставот на СФРЈ или со сојузниот 
закон, односно дека е во спротивност со сојузниот закон, 
кога во текот на постапката законот, другиот пропис или-
општ акт на органот на општествено-политичката заедни-
ца или самоуправниот општ акт е доведен во согласност 
со Уставот на СФРЈ односно со сојузниот закон, но не се 
отстранети последиците на ^уставноста. Таа одлука на 
Уставниот суд на Југославија има исто правно дејство ка-
ко одлука со која се утврдува дека законот престанал да 
важи односно со која се укинува или поништува друг про-
пис или општ акт. 

Со одредбите на член 159 став 1 и член 160 став 3 од 
Уставот на СФРЈ е загарантирано правото на работа и е 
утврдено дека на секој граѓанин, под еднакви услови, му 
се достапни секое работно место и функција во општес-
твото, а со одредбата на член 166 од Уставот на СФРЈ е за-
гарантирана слободата на мислата и определувањето. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека оспорените одредби 
на наведениот самоуправен општ акт, во времето на ни-
вното важење, не беа во согласност со Уставот на СФРЈ. 
Таа оцена Уставниот суд на Југославија ја засновува врз 
сфаќањето дека со оспорените средби на наведениот само-
управен општ акт не можеше да биде определено работни-
ците што ги вршат работите на надворешнотрговскиот 
промет да мораат да ги исполнуваат и условите за работа 
на тие работи утврдени со Одлуката на Стопанската ко-
мора на Југославија за минималната стручна подготовка 
и другите услови што мораат да ги исполнуваат работни-
ците што имаат посебни овластувања и одговорности и 
другите стурчни работници за вршење работи на надво-
решкотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
9/78), во кои, според одредбата на точка 3 на таа одлука, 
спаѓаат и „морално-политичките услови“ што мораат да 
ги исполнуваат тие работници. 

Со оспорените одредби на наведениот самоуправен 
општ акт, според мислењето на Уставниот суд на Југосла-
вија, беше ограничено остварувањето на правото7на рабо-
та и остварувањето на начелото за достапноста на секое 
работно место и функција во општеството, утврдени со 
наведените одредби на Уставот на СФРЈ. Уставниот суд 
на Југославија смета дека оспорените одредби на наведе-
ниот самоуправен општ акт, во времемто на нивното 
важење, не беа во согласност ни со одредбата на член 166 
од Уставот на СФРЈ, бидејќи вршењето на опишаните ра-
боти го правеа зависно од политичкото уверение на работ-
никот во организацијата на здружен труд и со тоа, на по-
среден начин, го ограничуваа остварувањето на слободата 
на мислата и определувањето, загарантирана со Уставот 
на СФРЈ. 

Од оспорените одредби на наведениот самоуправен 
општ акт произлегува дека органот што работниците во 
организацијата ги распоредува на означените работи нема 
обврска својата оцена за тоа дали работникот ги исполну-
ва „морално-политичките услови“ за вршење на надво-
решно-трговскиот промет да ја утврдува според определе-
на постапка и работникот да го извести за тоа на што ја 
засновува својата оцена за исполнување односно за неис-
полнување на „морално-политичките услови“ за вршење-
то на тие работи. Надлежниот орган во организацијата 
одлучувал за тоа, значи, по слобдна оцена. Со тоа, според 
мислењето на Уставниот суд на Југославија, на работни-
кот му било ускратено правото да остварува заштита на 
своите права - со жалба или со друго правно средство 
против одлуките засновани врз оцената за „морално-по-
литичките услови“ што треба да ги исполнува за да може 
да ги врши означените работи. Уставниот суд на Југосла-
вија притоа има предвид дека со оспорените одредби на 
наведенитот самоуправен општ акт не е утврдено во што 
се состојат „морално-политичките услови“ за вршење на 
означените работи. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 375 
и 393 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловниот на Ус-
тавниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
15/85), на седницата од 7 јуни 1989 година, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 26 под ред. бр. 1, 

2, 2а, 26, 4, 8,9, член 28 под ред. бр. 34, 35, 37, 38а, 50, 50а, 
61,63,68, член 34 под ред. бр. 73, 112, 169, 195,250,274,310, 
И2.а, 74, 113, 170, 196, 251, 270, 310, 317, 252, 316, 115, 276, 
253, 325, 326, 327, 78, 85, 97, 105, 119, 126, 133, 140, 148, 155, 
162, 174, 181, 188, 207, 217, 221, 228, 235, 243, 260, 283, 303, 
324, 332, 79, 86, 98, 106, 120, 127, 134, 141, 149, 156, 163, 175, 
182, 189, 202, 208, 215, 222, 229, 236, 244, 261, 284, 304, 319, 
327, 333, 80, 87,99, 107, 121, 128, 135, 142, 150, 157, 164, 176, 
183, 190, 209, 216, 223, 230, 23?, 245, 263, 285, 305, 328, 256, 
320, 137, ,144, член 46 под ред. бр. 336 и член 46а под ред. 
бр. ЗЗв, се под б) на Правилникот на Работната организа-
ција „Ina commerce", во Загреб, за организација и система-
тизација на работите и работните задачи, и за условите за 
распоред на работниците од 11 октомври 1979 година, со 
измените од декември 1979, јуни 1980, јуни 1981, јули 1982, 
јуни 1984 и од декември 1984 година, за време на нивното 
важење, не беа во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ 
и во Работната организација „Ina commerce", во Загреб, на 
начинот на кој се објавуваат самоуправните општи акти. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, д-р Алексан-
дар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивано-
вик, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, 
Радко Мочивник и Милосав СТИЈОВИЌ. 

Ш-У-44/89 
7 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ТОЧКА 3 ОД ОДЛУКАТА НА СТОПАНСКАТА КО-
МОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА МИНИМАЛНАТА 
СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ЗА ДРУГИТЕ УСЛОВИ 
ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИ-
ТЕ ШТО ИМААТ ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОД-
ГОВОРНОСТИ И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 
ЗА УСПЕШНО ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијати-

вата на Иван Бориќ, од Загреб, со решението У бр. 29/87, 
од 6 мај 1987 година, поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на одредбата на точка 3 од Одлуката за мини-
малната стручна подготовка и за другите услови што мо-
раат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни 
овластувања и одговорности и другите стручни работни-
ци за успешно вршење работи на надворешнотрговскиот 
промет (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/78). 

2. Со одредбата на точка 3 од наведената одлука 
беше пропишано организацијата на здружен труд со свој 
самоуправен општ акт поблиску да ги определува струч-
ната подготовка и другите услови (знаењето на јазик, мо-
рално-политичките услови и др.) што мораат да ги испол-
нуваат работниците што имаат посебни овластувања и од-
говорности и другите стручни работници за вршење рабо-
ти на надворешнотрговскиот промет. 

3. Уставниот суд на Југославија утврди дека со' влегу-
вањето во сила на Правилникот за минималната стручна 
подготовка и за другите услови што мораат да ги испол-
нуваат работниците за стручно вршење на работите на 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 30/86) на 7 јуни 1986 година престана да важи наведе-
ната одлука на Стопанската комора на Југославија. Таа 
одлука, во смисла на член 375 став 2 од Уставот на СФРЈ, 
можеше да биде предмет на оценувањето на уставноста, 
зашто од престанувањето на важењето на таа одлука до 
поведувањето постапка за оценување на нејзината устав-
ност не измина повеќе рд една година. 

4. На решението на Уставниот суд на Југославија за 
поведување постапка, Стопанската комора на Југославија 
не достави одговор. 

5. Со одредбите на член 159 став 1 и член 160 став 3 
од Уставот на СФРЈ е загарантирано правото на работа и 
утврдено е дека на секој граѓанин, под еднакви услови, му 
е достапно секое работно место и функција во општество-
то, а со одредбата на член 166 од Уставот на СФРЈ зага-
рантирана е слободата на мислата и определувањето. 

Тргнувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека оспорената одредба 
од наведената одлука, во времето на важењето на таа од-
лука, не беше во согласност со Уставот на СФРЈ. Таа оце-
на Уставниот суд на Југославија ја заснова врз сфаќањето 
дека со оспорената одредба од наведената одлука не 
можеше да биде определено работниците што вршат ра-

ч ботн на надворешнотрговскиот промет да мораат да ис-
полнуваат и „морално-политички" услови за вршење на 
тие работи. 

Со оспорената одредба на наведената одлука е огра-
ничено, според мислењето на Уставниот суд на Југослави-
ја, остварувањето на правото на работа и остварувањето 
на начелото за достапноста на секое работно место и фун-
кција во општеството, утврдени со наведените одредби на 
Уставот на СФРЈ. Притоа, Уставниот суд на Југославија 
смета дека оспорената одредба од наведената одлука, во 
времето на важењето на таа одлука, не беше во согласност 
ни со одредбата на член 166 од Уставот на СФРЈ, зашто 
вршењето на опишаните работи го правеше зависно од 
политичкото уверение на работникот во организацијата 
на здружен труд и со тоа, на посреден начин, го ограничу-
ваше остварувањето на слободата на мислата и определу-
,вањето, загарантирана со Уставот на СФРЈ. 

Од оспорената одредба на наведената одлука произ-
легува дека органот што во организацијата на здружен 
труд врши распоредување на работниците за вршење на 
означените работи нема обврска својата оцена за тоа дали 
работникот ги исполнува „морално-политичките услови“ 

за вршење на тие работи даја утврдува според определена 
постапка и да го извести работникот за тоа врз што ја за-
снова својата оцена за морално-политичката неподобност, 
на работникот што треба да ги врши работите на надво-
решнотрговскиот промет. Надлежниот орган во организа-
цијата на здружен труд одлучува за тоа, значи по слобод-
на оцена. Со тоа, според мислењето на Уставниот суд на 
Југославија, работникот е лишен од можноста за оствару-
вање заштита на своите права со жалба или со друго прав-
но средство против одлука заснована врз оцена за „морал-
но-политичките" услови што треба да ги исполнува за да 
може да ги врши означените работи во организацијата на 
здружен труд. Уставниот суд на Југославија притоа има 
предвид дека со оспорената одредба на наведената одлука 
не беше утврдено во што се состојат „морално-политички-
те услови“ за вршење на работите на надворешнотргов-
скиот промет. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
15/85), на седницата од 7 јуни 1989 година донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на точка 3 од Одлуката 

за минималната стручна подготовка и за другите услови 
што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат 
посебни овластувања и одговорности и другите стручни 
работници за успешно вршење на работите на надвореш-
нотрговскиот промет во делот со кој беше утврдено орга-
ниацијата на здружен труд со свој самоуправен општ акт 
да ги определува и морално-политичките услови што мо-
раат да ги исполнуваат работниците со посебни овласту-
вања и другите стручни работници за вршење на работите 
на надворешнотрговскиот промет, за времето на нејзино-
то важење, не беше во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Душан Штрбац и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски д-р Алексан-
дар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивано-
виќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, 
Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ. 
У бр. 29/87 
7 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за измени на Наред-
бата за височината на надоместот за проверка на стручна-
та способност на воздухопловниот персонал во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 48/89 се потркадна долунаведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИ-
СОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА НА 
СТРУЧНАТА СПОСОБНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВНИ-

ОТ ПЕРСОНАЛ 
Во точка 1 во табелата под реден број 6, во колоната 

5, наместо бројот: „70.000" треба да стои: „700.000". 
Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Бел-

град, 19 септември 1989 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

863. Одлука за воспоставување на дипломатски од-
носи меѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Државата Бахреин 1393 
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Страна 
864. Одлука за височината и начинот на плаќање 

надомест за покривање на тршоците за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и пре-
хранбените производи во надворешнотргов-
скиот промет 1393 

865. Одлука за заштитните цени за пченица од ро-
дот на 1990 година . 1393 

866. Одлука за определување на највисоките цени 
на услугите во внатрешниот железнички сооб-
раќај 1394 

867. Одлука за определување на највисоките цени 
на јагленот L ; 1394 

868. Одлука за определување на највисоките цени 
на нафтата, земниот гас, нафтените деривати и 
минералните мазива 1394 

869. Одлука за определување на највисоките цени 
на електричната енергија 1394 

870. Наредба за височината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи 1395 

871. Правилник за регистарот на новосоздадените 
домашни сорти односно за евиденцијата на 
странските сорти земјоделски и шумски расте-
нија за кои е одобрено воведување во произ-
водство 1398 

872. Правилник за регистарот на заштитените но-
восоздадени домашни сорти и регистарот на 
заштитените странски сорти на земјоделски и 
шумски растенија 1398 

873. Правилник за содржината и податоците на ба-
рањето за признавање на новосоздадена сорта 
односно за одобрување да се воведе во произ-
водство странска сорта на земјоделско и шум-
ско растение и за називот на сортата 1399 

Страна 
874. Правилник за содржината и податоците на ба-

рањето за заштита на сортите на земјоделски и 
шумски растенија а 1401 

875. Правилник за метролошките услови за пот 
кажувачи на максимум од класа 1,0 1428 

876. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ - 1431 

877. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 1431 

. 878. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест за трошоците за вршење 
на функцијата 1431 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 103 и член 111a став 1 од Законот на СР 
Босна и Херцеговина за вентрешните работи 1432 

Одлука за оценување на уставноста на определени 
одредби од Правилникот на Работната органи-
зација „INA Commerce" во Загреб за организа-
ција и систематизација на работите и работни-
те задачи и за условите за распоред на работ-
ниците 1431 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
точка 3 од Одлуката на Стопанската комора на 
Југославија за минималната стручна подготов-
ка и за другите услови што мораат да ги ис-
полнуваат работниците што имаат посебни ов-
ластувања и одговорности и другите стручни 
работници за успешно вршење работи на над-
ворешнотрговскиот промет '434 

Исправка на Наредбата за измени на Наредбата за 
височината на надоместот за проверка на 
стручната способност на воздухопловниот пер-
сонал ! 1434 
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