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288. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86,21/87, 10/88, 27/88 и 31/88), врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
На промени на сите о.^оо^ и ф о ^ т на часовници 

од точка 2 Tap. број 9 на Тарифата на основниот данок на 
промет, изработени од различни или комбинирани мате-
ријали (ѕидни, за маса, рачни, џепни и др.), вклучувајќи и 
часовници изработени со повеќе од 2% злато, односно 
друг благороден метал односно со повеќе од 50% сребро 
или со природни скапоцени камења и природен бисер, чи-
ја продажна цена е поголема од 1,000.000 динари по парче, 
се плаќа основен данок на промет по стапка од 90%. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 166 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

289. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86,21/87, 10/88, 27/88 и 31/88), врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

Член 1 
На прометот на производите од точ. 1, 2, 9 и 10 на 

Tap. бр. 2 од Тарифата на основниот данок на промет, ос-
новен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за: 

1) моторен банзин: 
- М Б - 8 6 82,1871% 
- МБ - 98 64,4136% 
- БМБ -95 52,1042%. 

2) дизел-гориво: 
- Д - 1 74,9895% 
- Д - 2 72,5365% 
- Д - 3 72,0234%. 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно специјално (ЛС) ако се продава исклучиво за за-
гревање на станови, станбени згради, станбени простории, 
хотели и други угостителски објекти односно за горење во 
индустриски печки, и тоа: 

- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 13,7768% 
- масло за горење лесно специјално (ЛС) 14,0998%. 
4) масло за горење - мазут, и тоа: лесно (Л), средно 

(С), тешко (Т), екстра-тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно 
(НСЛ), нискосулфурно средно (НОС) и нискосулфурно 
тешко (ИСТ) 17,2106%. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за привремено зголемување, на-
малување односно укинување на стапките на основниот 
данок на промет на нафтени деривати („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/89). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 167 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

290. 
Врз основа на член 80 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86,3/88 
и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува 

ОДЛ,УКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ШТО ЈУГОСЛОВЕН. 
СКИТЕ ГРАЃАНИ ГИ ИЗНЕСУВААТ ОД ЈУГОСЛАВИ-

ЈА ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за пријавување на ефективни странски 

пари што југословенските граѓани ги изнесуваат од Југо-
славија при патување во странство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85), точката 2 се брише. 

2. Во точка 3 зборовите: „од точка 2" се заменуваат со 
зборовите: „од точка 1". 

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

Е. п. бр. 162 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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291. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ОД-
ДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ, 

ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ки цени за одделни услуги во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ , бр. 13/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 163 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

292. 
Врз основа на член 96 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86,67/86,43/87 и 87/87), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИ-
НАТА ОДНОСО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО 
ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗ-

ВЕЗУВААТ 
1. Во Одлуката за видот и количината односно вред-

носта на предметите што физички лица можат да ги увезу-
ваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 
44/86, 3/87, 52/87, 57/87, 86/87, 4/88 и 76/88), во точка 8 
став 1 зборовите: „во периодот на секоја четврта кален-
дарска година“ и зборовите: „со вкупна вредност до 
480,000.000 динари“ се бришат. 

Во став 2 зборовите: „во периодот на секоја четврта 
календарска година“ и зборовите: „до вкупна вредност од 
805,000.000 динари“ се бришат. 

2. Во точка 9 став 3 зборовите: „со должина до 14 
метри односно до 30 тони носивост или депласман до 65 
тони“ се бришат. 

3. Во точка 11 став 2 по зборовите: „со кои ја вршат 
таа дејност“ наместо запирката се става точка, а зборови-
те: „а чија вредност не го преминува вкупниот износ од 
128,000.000 динари годишно“ се бришат. 

4. Во точка 12 став 1 по зборовите: „што им се неоп-
ходни за вршење на таа дејност“ наместо запирката се ста-
ва точка, а зборовите: „во вкупна вредност до 128,000.000 
динари годишно“ се бришат. 

Ст. 2 до 7 се бришат, а ст. 8 и 9 стануваат ст. 2 и 3. 
5. Во точка 13 став 1 зборовите: „во вредност до 

79,300.000 динари годишно“ и зборовите: „во вредност до 
67,000.000 динари годишно“ се бришат. 

Во став 2 зборовите: „во вредност до 42,700.000 дина-
ри годишно“ и зборовите: „во вредност до 32,000.000 ди-
нар.и годишно“ се бришат. 

Во став 3 по зборовите: „да увезуваат музички ин-
струменти“ се става точка, а зборовите: „и во вредност по-
голема од износот од став 1 на оваа точка“ се бришат. 

6. Во точка 24 став 2 во одредбата под 6 став 2 зборо-
t вите: „Таа потврда се издава еднаш во четири календар-

ски години и се поднесува до царинарницата при секое ца-
ринење. При царинењето, царинарницата ја запишува на 
опачината на потврдата вредноста на увезените основни 
средства, а потврдата му ја враќа на корисникот. Фотоко-

пија од оваа потврда лицето од точка 8 на оваа одлука 
прилага кон царинската декларација, што ја задржува ца-
ринарницата“ се бришат. 

Во одредбата под 10 став 2 зборовите: „а ако врабо-
туваат повеќе работници, за бројот на вработените работ-
ници поднесуваат и доказ од надлежниот орган за тоа, а за 
работниците вработени во текот на текуштата каледнар-
ска година - и доказ за времето кога стапиле на работа“ се 
бришат. 

Во одредбата под 10 ставот 4 се брише. 
7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 164 
30. март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

293. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 211/82, 18/85,37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОСЕБНИ 
НАМЕНИ ШТО СЕ ДОДАВА НА ЦЕНАТА НА ДЕРИВА-

ТИТЕ НА НАФТА 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на надомес-
тот за посебни намени што се додава на цената на нафте-
ните деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 168 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

294. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 17/89) во 
томка 1 став 1 бројот: „391,67" се заменува со бројот: 
„444,45". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 169 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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295. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 
на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/88 и 9/89) во точка 1 во табелата гранката 0130 Произ-
водство на прехранбени производи, групата 01305 подгру-
пата 013050 Преработка и конзервирање на млеко: пасте-
ризирано и пастеризирано хомогенизирано млеко се бри-
шат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 170 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузев извршен совет 

Претседателу 
Анте Марковиќ, с. р. 

296. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

на производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 9/89) во точка 1 во 
табелата гранката 0130 Производство на прехранбени 
производи, групата 01305 подгрупата 013050 Преработка 
и конзервирање на млеко: пастеризирано млеко и ласте-
ризирано хомогенизирано млеко се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 171 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

297. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАС-
НОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на оп-
ределени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88) 
во точка 1 во табелата гранката 0130 Производство на 
прехранбени производи групата 01305 подгрупата 013050 

Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и 
пастеризирано хомогенизирано млеко се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 172 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

298. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации на здружен труд 

кои произведуваат и вршат пренос на електрична енергија 
и електростопанските организации кои дистрибуираат 
електрична енергија, цените на електричната енергија, ут-
врдени по тарифните ставови што постоеа и што се при-
менети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
можат да ги зголемат до 79%, под условите за продажба и 
по тарифните ставови што во согласност со прописите по-
сгоја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на електричната енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 7/89). 

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

Е. п. бр. 165 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

299. 
Врз основа на член 56ц, а во врска со член 526 од За-

конот за организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 34/88 и 18/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ-
ТЕ, ОДНОСНО ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ, РАБОТНИ-
ЦИТЕ, КАКО И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД ЧЛЕН 55д ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Преземање на надлежностите, односно на задачите 

и работите, работниците, како и распоредување на сред-
ствата од член 55д на Законот за организацијата и делок-
ругот на сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации, на сојузните секретаријати и сојузните комитети 
што на 16 март 1989 година се укинуваат и престануваат 
да работат, ќе се врши на следниот начин: 

1) Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и 
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работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за ин-
формации што се однесуваат на: известувањето на стран-
ската јавност за политиката на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; информативно-пропаган-
дната дејност спрема странство; информирањето на гра-
ѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство и иселениците; следење на дејности-
те на странските средства за јавно информирање што се 
однесуваат на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; 

2) Сојузниот секретаријат за финансии ќе ги преземе, 
во согласност со својот делокруг, задачите и работите од 
делокругот на Сојузниот секретаријат за стопанство што 
се однесуваат на тековните движења во кредитно-монетар-
ната и финансиската област; 

3) Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг 
задачите и работите од делокругот^ Сојузниот комитет 
за туризам, што се однесуваат на: прометот на услуги во 
областа на туризмот, меѓународната соработка и соработ-
ката со меѓународните организации во областа на туриз-
мот; 

4) Сојузниот секретаријат за трговија ќе ги преземе, 
во согласност со својот делокруг, задачите и работите од 
делокругот на Сојузниот секретаријат за стопанство, а 
што се однесуваат на: следење на тековните стопански 
движења во земјата и усогласеноста на тие движења со ус-
воената економска политика и нивното влијание на паза-
рот и пазарните односи; состојбата и појавите на пазарот 
на стоки и услуги и дејството на мерките на економската 
политика, особено заради обезбедување единство на југо-
словенскиот пазар; тековните материјални биланси; про-
метот на стоки и услуги во земјата; снабденоста на паза-
рот; системот на општествената контрола и следењето на 
движењето на цените на стоките и услугите; 

5) Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија 
ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, задачите и 
работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за сто-
панство што се однесуваат на: економските, техничко-тех-
нолошките и други прашања во областа на енергетиката, 
индустријата, рударството, градежништвото, малото сто-
панство и станбено-комуналното стопанство; следењето 
на тековните стопански движења во земјата и усогласенос-
та на тие движења со усвоената економска политика, а 
особено глобалните движења на производството и корис-
тењето на капацитетите, на општата, заедничката, инвес-
тиционата и личната потрошувачка, по одделни стопан-
ски области; 

6) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе ги 
преземе во согласност со својот делокруг, задачите и рабо-
тите од делокругот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски што се однесуваат на: економските, техничко-тех-
нолошките и други прашања од значење за развојот и фун-
кционирањето на сообраќајот и врските; безбедноста на 
воздушната пловидба и основите на безбедноста во други-
те области на сообраќајот; пловните патишта на водите 
на кои важат меѓународниот и меѓудржавниот режим на 
пловидбата; системот за врски од значење за безбедноста 
на земјата и техничко-технолошкото единство на систе-
мот за врски; меѓународните врски; кооперацијата и де-
ловн о-техничката соработка во областа на системот на 
сообраќајот и врските; испитување на причините за несре-
ќи на воздухопловите; 

7) Сојузниот секретаријат за земјоделство ќе ги пре-
земе, во согласност со СВОЈОТ делокруг, задачите и работи-
те од делокругот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
што се однесуваат на: економските, техничко-гехнолош-
ките и други прашања од значење за развојот на земјодел-
ството и шумарството и преработката на земјоделски про-
изводи; општествено-економските односи во земјодел-
ството и на село, што се од интерес за политиката на един-
ствениот развој на земјоделството; заштитата на живот-
ните од заразни болести и заштитата на растенијата од 
болести и штетници што ја загрозуваат целата земја; пуш-
тањето во промет на средствата за заштита на животните 
и растенијата; контролата за пренесување на животни и 
растенија преку државната граница; контролата на рабо-
тата на извозните кланици; признавањето сорти на земјо-
делски и шумски растенија; нормите за квалитет за семе и 
саден материјал; режимот на водите од интерес за целата 

земја и меѓудржавните води; заштитата на крајбрежното 
море од загадување; 

8) Сојузниот секретаријат за развој ќе ги преземе, во 
согласност со својот делокруг, задачите и работите од де-
локругот на Сојузниот комитет за наука, технологија и 
информатика што се однесуваат на: системот, материјал-
ните и други услови за развој и примена на науката и тех-
нологијата; поттикнување и координирање на развојот на 
науката и технологијата и применување на научните и 
технолошките достигања во стопанството и другите оп-
штествени дејности; унапредување на соработката со дру-
ги држави и меѓународни организации во областа на нау-
ката и технологијата; основите на општествениот систем 
на информирање, информациониот систем на федерација-
та и информациониот систем на сојузните органи; изград-
ба на системот на научно-технолошки информации и 
предлагање на мерки за унапредување на развојот на оп-
штествениот систем за информирање; 

9) Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки 
прашања и социјална политика ќе ги преземе, во соглас-
ност со својот делокруг, задачите и работите од делокру-
гот и тоа: 

а) од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на политика - задачите и работите што се однесуваат на: 
основните права на работниците во здружениот труд во 
областа на вработувањето, работните односи, распредел-
бата на средствата за лични доходи и заштитата при рабо-
тата; социјалното осигурување и другите основни права 
на работните луѓе на кои им се обезбедуваат нивната со-
цијална сигурност и солидарност; вработувањето и за-
штитата на положбата и правата на граѓаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија на работа 
во странство:; општествено-економските односи и други 
прашања од значење за организиран развој на здравство-
то, социјална заштита и домувањето; заштитата на насе-
лението од заразни болести; здравствената исправност на 
животните намирници и предмети за општа употреба; 
производството и прометот на опојни дроги; пуштање во 
промет на лекови и отрови; стандарди и норми за квали-
тет на лекови и санитетски материјал; заштита од јонизи-
рачки зрачења; санитарен надзор на државната граница; 
здравствена и социјална заштита на бегалци и други 
странци во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; заштита на членовите на семејствата на лицата 
на задолжителна воена служба; евиденциите во областа на 
трудот и здравството; 

б) од Сојузниот комитет за прашања на борците и во-
ените инвалиди - задачите и работите што се однесуваат 
на: основните утрава на борците, воените инвалиди и се-
мејствата на паднатите борци и остварување на тие права; 
контрола на трошење на средствата наменети за реализа-
ција на тие основни права; гробишта и гробови на југо-
словенските борци во странство; евиденција во оваа об-
ласт од интерес за целата земја; следење и извршување на 

I обврските во врска со одбележување и одржување на гро-
биштата и гробовите на припадниците на сојузничките ар-
мии и други странски армии на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија; 

10) Сојузниот секретаријат за правосудство и управа 
ќе ги преземе„ во согласност со својот делокруг задачите и 
работите од делокругот на Сојузниот секртетаријат за за-
конодавство, правосудство и управа што се однесуваат на: 
сојузното кривично законодавство, сојузното законодав-
ство за стопански престапи и прекршоци; основите на об-
лигационите односи (општиот дел на облигациите) и ос-
новните сопственосно-правни односи; авторското право; 
правната положба на странците; колизионите норми; ме-
ѓународната правна помош; екстрадицијата и помилува-
њето; судските постапки и општата управна постапка; ос-
новите на системот на државната управа; организацијата 
и начинот на работа на сојузните органи; правата, 
должностите и одговорностите на работниците од работа-
та и по основ на работата во сојузните органи на управа-
та; правата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост; 

11) Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет ќе ги преземе, во согласност со својот дело-
круг утврден со Одлуката за формирање на Секретарија-
тот за законодавство на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/89), задачите и работите 

i 
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од делокругот на Сојузниот секретаријат за законодав-
ство, правосудство и управа; 

12) Секретаријатот за информации на Сојузниот из-
вршен совет ќе ги преземе во согласност со својот дело-
круг утврден со Одлуката за формирање на Секретарија-
тот за информации на СОЈУЗНИОТ извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/89), задачите и работите 
од делокругот на Сојузниот секретаријат за информации. 

2. Преземањето на надлежностите, односно на зада-
чите и работите од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши со 
состојбата на 16 март 1989 година. 

Сојузните органи на управата и стручните служби на 
Сојузниот извршен совет од точка 1 на оваа одлука се 
должни навремено да ги преземат сите мерки потребни за 
преземање на надлежностите, односно на задачите и рабо-
тите. 

3. Сојузните органи на управата и стручните служби 
на Сојузниот извршен совет кои, во смисла на точка 1 од 
оваа одлука, ги преземаат надлежностите односно задачи-
те и работите на укинатите сојузни секретаријат и сојуз-
ни комитети, истовремено ги преземаат и работниците 
што на денот на влегувањето во сила на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за организацијата и делокру-
гот на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации непосредно работеа на тие задачи и работи во 
укинатите сојузни секретаријат и сојузни комитети. 

Се смета дека непосредно работеле на определени за-
дачи и работи оние работници што, според актот за систе-
матизација на задачите и работите, во целина или пре-
тежно работеле на тие работи. 

4. Работниците на укинатите сојузни секретаријат и 
сојузни комитети што не ќе бидат преземени, во смисла на 
одредбата на точка 3 од оваа одлука, и работницит,е што 
ќе бидат преземени, но не ќе бидат распоредени во соглас-
ност со новиот акт за систематизација на задачите и рабо-
тите имаат права и должности од чл. 393 и 394 на Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата. 

Работниците од став 1 на оваа точка, како и затекна-
тите раководни работници на располагање и работниците 
што останале ^распоредени, ги остваруваат правата и 
должностите во Службата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет. 

5. Со денот на укинување на сојузните секретаријат, 
односно на сојузните комитети раководните работници во 
тие секретаријат, односно комитети се разрешуваат од 
должност и се ставаат на располагање. 

До донесување на општите акти за организацијата и 
работата и систематизација на задачите и работите во но-
вооснованите сојузни секретаријат, односно во стручни-
те служби на Сојузниот извршен совет, раководните ра-
ботници од став 1 на оваа точка, привремено се распоре-
дуваат да вршат определени задачи и работи што одгова-
раат на нивната стручна подготовка и на должностите 
што дотогаш ги вршеле. 

6. Сојузните секретаријат, односно сојузните коми-
тети што се укинуваат и престануваат да работат, се 
должни со 16 март 1989 година да донесат завршна сметка 
со состојбата на тој ден и да ја поднесат до надлежната 
филијала на Службата на општественото книговодство во 
рок од 60 дена од влегувањето во сила на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за организацијата и делокру-
гот на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/89). 

Опремата, инвентарот и другите работи, архивата и 
документацијата, средствата за работа и средствата на 
фондовите на укинатите сојузни секретаријат, односно 
на сојузните комитети се распоредуваат на сојузните орга-
ни на управата и на стручните служби на Сојузниот из-
вршен совет што ги презеле нивните надлежности, однос-
но задачи и работи и работниците истовремено и сразмер-
но со преземените надлежности, односно задачи, работи и 
бројот на работници. 

Паричните средства преостанати по распоредување-
то во смисла на став 1 од оваа точка се внесуваат во буџе-
тот на федерацијата, а преостанатата опрема, инвентарот 
и другите предмети се распоредуваат на Управата на де-
ловните згради на сојузните органи. 

7. Решение за разпоредување на паричните средства 
од точка 6 на оваа одлука донесува Сојузниот извршен со-
вет на предлог од сојузниот секретар за финансии. 

Решение за распоредување на опремата, инвентарот 
и другите предмети, како и деловните простории што ги 
користеле укинатите сојузни секретаријат, односно сојуз-
ни комитети, донесува Сојузниот извршен совет на пред-
лог од сојузниот секретар за правосудство и управа. 

8. Сојузните секретаријат и сојузните комитети што 
се укинуваат и престануваат да работат ги заклучуваат со 
16 март 1989 година своите архивски книги и им ги преда-
ваат на архивата, документацијата, печатите и штембили-
те, незавршените предмети, како и другите предмети не-
опходни за работа, на сојузните органи на управата и на 
стручните служби на Сојузниот извршен совет што ги пре-
земаат нивните надлежности, односно задачи и работи, во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

9. До донесување на самоуправните општи акти за 
распределба на средствата за лични доходи на работници-
те во сојузните органи на управата и во стручните служби 
на Сојузниот извршен совет што ги преземаат надлежнос-
тите односно работите на укинатите сојузни секретарија-
т , односно на сојузните комитети на работниците кои 
според точ. 3 и 4 од оваа одлука ќе бидат преземени во со-
јузните органи на управата, односно стручните служби на 
Сојузниот извршен совет, привремено ќе им се исплатува-
ат аконтации на личните доходи, во износите утврдени со 
соодветните самоуправни општи а к т во укинатите сојуз-
ни секретаријат односно сојузни комитети. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 173 
30 март 1989 година 
Белград 

Сојузев извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

300. 
Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
СОРТИ НА ЦВЕЌИЊА - НА САКСИСКО ЦВЕЌЕ 
НА ОПИТНО'ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА 
ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛ-
ТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТ-

НО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува единствениот метод 

за испитување на сортите на цвеќиња - саксиско цвеќе на 
опитно поле и во лабораторија и единствениот метод за 
обработка на резултатите од испитувањето добиени на 
опитно поле и во лабораторија, заради признавање на но-
восоздадените односно одобрување да се воведат во про-
изводство странски сорти на цвеќиња - Саксиско цвеќе во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Под саксиско цвеќе се подразбираат сите растителни 
видови на цвеќиња што се одгледуваат во саксии и што се 
користат како декоративни видови за уредување на енте-
риери и екстериери (саксиско цвеќе што цвета и за декора-
ција). 

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите на цвеќиња - на саксиско цвеќе (во натамош-

ниот текст: сортите) се испитуваат на опитно поле на три 
локалитети во три производствени подрачја, и тоа: во 
континентално, медитеранско и субалпско. 
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По исклучок од став 1 на овој член испитувањето 
може да се врши само во едно подрачје ако се во прашање 
сорти што се погодни за одгледување само во определени 
еколошки услови. 

Член 3 
Испитувањето на сортите на опитно поле се врши по 

методот на случаен распоред на сортите (блок-систем), и 
тоа: 12 повторувања - ако се испитуваат две сорти, осум 
повторувања - ако се испитуваат три сорти, шест повто-
рувања - ако се испитуваат четири сорти и пет повторува-
ња - ако се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Изведувачот на опитот ги испитува сортите според 
план на разместување на сортите под шифри во блок-сис-
тем. 

При испитувањето на сортите на рпитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторување, расто-
јание помеѓу редовите, како и другите елементи на свадба-
та, пикирањето, пуштањето жили и пресадувањето од сак-
сија во саксија, зависно од особините на сортата, и тоа: 

- основната парцела се поставува на подигната маса 
со подно греење, така што димензиите да се: 

- должина на основната парцела 2 т ; 
- широчина на основната парцела 1,20 - 1,80 т ; 
- површина на основната парцела 2,40 - 3,60 ш2. 
Околу опитното поле мора да се садат два реда стан-

дардна сорта, на исто растојание, како заштитен појас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите, како стандардна сорта 

се зема сорта со исто време на цветање и со иста група на 
припадност и бујност. 

При испитувањето на сортите, внимание му се посве-
тува на видот на одгледувањето. 

Ако сортите се одгледуваат во низи, со различни ро-
кови на сеидба, садење и дозревање, испитувањето се 
врши за сите низи и рокови на одгледување. 

Испитувањето на сортите може да започне од стадиу-
мот на пресадување во саксии, т.е. кога саксиското цвеќе 
ќе се посади во саксија во која останува до технолошката 
зрелост. Во тој случаЈ во стакленикот се испитуваат фази-
те на одгледување што му претходат на пресадувањето во 
саксии односно фазите на генеративното и вегетативното 
одгледување на седниците, како и фазите на пресадување 
од саксија во саксија и разместување и фазите на плодоно-
сење. 

Член 5 
Земјиштето за опитното поле треба да е изедначено 

по конфигурација и по физички и хемиски особини и да не 
е заразено со растителни болести и штетници. 

Член 6 
Семето и посадочниот материјал од испитуваните и 

стандардните сорти мораат да бидат здрави и со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот, и произ-
ведени на ист локалитет и на ист начин. 

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат 
за садење на истовиден начин и во оптимален рок. 

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на прозводство. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот ги евидентира податоците за сеид-
бата, садењето, дозревањето, пикирањето, пуштањето 
жили, пресадувањето во саксии, разместувањето и конеч-
ното пресадување во саксии, како и податоците за дату-
мот на разместувањето, за појавата на цветање и за деко-
ративните особини на саксиското цвеќе, т. е. за бројот, го-
лемината и бојата на цветовите, за хабитусот на растение-
то и за лисната маса. 

Сите податоци за квалитетот на растенијата се водат 
по вообичаените методи на класирање и сортирање што 
важат за саксиско цвеќе. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници односно на присуство 
на најзначајните растителни болести и штетници, и тоа: 

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници - според предлогот на тво-
рецот на сортата; 

2) степенот на присуство на болести и штетници: 
- Fusarium охуѕрошт и Fusarmm ѕрр. - гнилеж; 
- Botrytis cinerca - сива мувла; 
- SderotmLa sclerotiorum - бел гнилеж; 
- Erysiphac cichoracearam - пепелница; 
- Рагопоѕрога ѕрр. - пламеница; 
- Phytophthora ѕрр. - пламеница; 
- Puccinia ispp. - 'рѓа; 
- Septorifi ѕрр. - оенкичавост; 
- Uromyow ѕрр; 
- Venticilium spp. - овенатост; 
- Bakterieze; 
- Viroze; 
- Liriomyza spp. - минери; 
- Thrips spp. - трипси; 
- Tetrankhidae - гриње; 
- Ditvlenchus dipsai - ста. нематода; 
- Aphileiiichioides Ritzcmobossi - лнсна нематода; 
- Meloidojgyna spp. - коренова нематода и друго. 
Отпорноста односно осетливоста на сортата се ут-

врдува во експериментални услови, со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации односно во полски услови без 
примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат ус-
лови за нејзина инфекција. 

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуство на болести и штетници се 
оценуваат со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките зна-
чат: 

1 - сортата не е подложна на напад на болести и 
штетници, без симптоми на болести и штетници - степен 
на оштетување 0%; 

2 - сортата толерантна, присуство на болести и штет-
ници (да се наведе на кои) утврдено во траги, степен на 
оштетување до 2%; 

Толерантноста се утврдува во експериментални или 
полски услови, без спроведување на мерки за хемиска за-
штита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно 
напад; 

3 - сортата подложив на болести и штетници (да се 
наведе на кои), напад слаб, степен на оштетување 2,1 - 5%; -

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе ма кои), напад уочлив, степен на оштетување 
5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), напад среден, степен на оштетување 
10,1-20%; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
веде на кои), напад изразен, степен на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата многу осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), напад силен, степен на оштетување 
40,1-60%; 

8 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), напад мошне силен, степен на оште-
тување 60,1-80%; 

9 - сортата исклучително осетлива на болести и 
штетници (да се наведе на кои), напад исклучително си-
лен, степен на оштетување над 80,1%. 

Под степен на присуство на болести и штетници, во 
смисла на свој правилник, се подразбира процентот на 
оштетување на растенијата или процентот на оштетување 
на растителните делови или бројот на штетни организми 
на дел од растението или на целото растение или на по-
вршина од 1 т 2 , зависно од специфичноста на појавување-
то на определени штетни организми. 

Член 9 
Ако во времето на евидентирањето на податоците во 

две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% 
растенија од испитуваната сорта, добиените резултати се 
сметаат за неупотребливи. 
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И. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сортите во лабораторија се ут-

врдуваат: 
- постојаноста на сортите во услови на вградување и 

уредување на ентериери и екстериери; 
- отпорноста на пакување и транспорт; 
- постојаноста на бојата и цветовите. 
Лабораториските испитувања се вршат на просечна 

мостра од сите повторувања од еден локалитет во послед-
ната година на испитувањето. 

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО 
ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И 

ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 11 
Резултатите добиени со испитување на сортите се об-

работуваат по методот на анализа на варијансата и на 
LSD тест за ниво на ризик од 5% и 1%, за следните обе-
лежја: 

- отпорност на пакување (број на денови); 
- отпорност на транспорт (број на денови); 
- број на цветови; 
- постојаност на цветовите. 
За другите обележја на сортите, како што се: формата 

на растението, начинот на пуштање жили и пресадување 
во саксии, осетливоста на растителни болести и штетници 
и абиотички фактори, се пресметуваат аритметиката сре-
дина и коефициентот на варијација. 

Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети и години се обработуваат преку двофакторијален 
опит, а по локалитети и години заедно - преку трифакто-
ријален опит по методот на случаен распоред (блок-сис-

- тем). 
За сите обележја за кои се пресметуваат просеците и 

коефициентите на варијација, резултатите се обработува-
ат на следниот начин: 

- кај резултатите од едногодишните испитувања на 
сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на ва-
ријација за секој локалитет посебно и за сите локалитети 
заедно; 

- кај резултатите од повеќегодишните испитувања на 
сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на ва-
ријација за секоја година и за секој локалитет посебно и за 
сите години и за сите локалитети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите, изведувачот на 

опитот ги евидентира општите податоци за испитувањето 
на сортите, резултатите од испитувањето на сортите во 
опитното поле, резултатите од испитувањето на сортите 
на отпорност односно на осетливост на болести и штетни-
ци, резултатите од испитувањето на сортите во лаборато-
рија и метеоролошките и други податоци. 

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на 
обрасците 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од 
обрасците од став 2 на овој член трајно да го чува. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/5 ' 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец I 

(маиш на организацијата на 
здружев труд која врши испитува-

ње на сортата - изведувач на 
опитот) 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА 

1. Назив на културата , , 

2. Назив на испитуваната сорта 

3. Назив на опитното поле ; — 

4. Назив на локалитетот 

5. Тип на земјиштето -

6. Надморска височина 

7. Положба и наклон на земјиштето 

8. Претпосев 

9. Подготвување на земјиштето 

10. Вид и количество на ѓубриво и начин на ѓубрење 

11. Нега на сортата 

12. Површина на опитното поле (должина и широчина) -

13. Број на повторувања , 

14. Број на засадени растенија од испитуваната сорта - — 

15. Број на засадени растенија од стандардната сорта 

16. Број на растенија од испитуваната сорта во берба — -

17. Број на растенија од стандардната сорта во берба 

18. Растојание помеѓу редовите 

19. Растојание внатре во редот — 
20. Податоци за садењето - датум на садењето, вид на сад-
ниците, начин на садењето, потекло на садниците, увере-
ние за здравствената состојба и квалитетот, датум и начин 
на бербата — 

Раководител на организацијата на 
здружен труд која врши испитувале, 

Образец 2 
(назив на организацијата на 
здружен труд која врши испитува-

ње на сортата - изведувач на 
опитот) 

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА СОРТАТА НА 
ОПИТНО ПОЛЕ 

1. Назив на културата , 
2. Назив на испитуваната сорта ; 
3. Година на испитувањето ! 
4. Назив на опитното поле - : -

5. Назив на локалитетот 
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Месец Температура Мраз Врнежи, Број на сон-
мин им. максим, средна прв, последен во mm чеви денови 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Раководител на организацијата на 
здружен труд која врши испитување, 

301. 
Врз основа на член 22 став 1 н член 24 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ COP-
ТИ НА ЕДНОГОДИШНИ И ДВЕГОДИШНИ (СЕЗОН-
СКИ) ЦВЕЌИЊА НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРА-
ТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРА-
БОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДО-
БИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува единствениот метод 

за испитување сорти на едногодишни и двегодишни (се-
зонски) цвеќиња (во натамошниот текст: сорти) на опитно 
поле и во лабораторија и единствениот метод за обработ-
ка на резултатите од испитувањето добиени на опитно по-
ле и во лабораторија заради признавање на новосоздаде-
ните односно одобрување да се воведат во производство 
странски сорти на едногодишни и двегодишни (сезонски) 
цвеќиња. 

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите се испитуваат на опитно поле на четири ло-

калитети во три производствени подрачја, и тоа: конти-
нентално, медитераносо и субалпско. 

Член 3 
Испитувањето на сортите на опитно поле се врши по 

методот на случаен распоред на сорти (блок-систем), и 
тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, со 
осум повторувања ако се испитуваат три сорти, со шест 
повторувања ако се испитуваат четири сорти и со пет по-
вторувања ако се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-
нот на разместување на сортите под шифри во блок систе-
мот. 

При испитувањето на сорти на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторувањето, рас-
тојанието меѓу редовите и растојанието на парцелите и на 
блоковите, и тоа: 

1) за сорти што густо се садат: 
- должина на парцелата 1 m 
- ширина на парцелата 0,5 m 
- површина на основната парцела 0,5 т 2 

2) за сорти со поголеми растојанија на садење: 
- должина на парцелата 2 m 

- ширина на парцелата 1 m 
- површина на основната парцела 2 т 2 

Околу ОПИТНОТО поле се садат два реда стандардни 
сорти, на исто растојание, како заштитен појас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите, како стандардни сор-

ти се земаат сорти со исто време на цветанче и иста група 
на припадност и бујност. 

При испитувањето на сортите посебно внимание му 
се посветува на производството на што поголем број деко-
ративни растенија, со разновидни бои на цветовите што ќе т 

траат подолго време. 

Член 5 
Земјиштето за опитното поле треба да е уедначено по 

конфигурација и по физичките и хемиските особини и да 
не е заразено со растителни болести и штетници. 

Член 6 
Семето и посадочниот материјал на испитуваните и 

стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот и да се 
произведени на ист локалитет и на ист начин. 

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат 
за садење и се садат на идентичен начин и во оптимален 
рок. 

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производство. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот ги евидентира податоците за про-
центот на 'ртливоста на семето, за производството на што 
поголем број декоративни растенија, за хабитусот, за над-
ворешниот изглед на растението, за бројот на цветовите, 
бојата на цветовите, должината и зачестеноста на цвета-
њето, за начинот на размножување и пренесување на рас-
тенијата, како и за отпорноста на растителни болести и 
штетници и абиотички фактори. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници односно на присуство-
то на растителни болести и штетници, и тоа: 

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на созда-
в а а т на сортата; 

2) степенот на присуството на болести и штетници: 
- Fusarium oxysporum, f. dianthi Gerlach; 
- Verticillium albo-strum Reinke et Derth; 
- Pectobacterium caratovorum (Jones) WaJdee; 
- Thrips spp.; 
- Tetranyhidae; 
- Meloidogyne spp.; 
-Aphididae; 
- Aphelenchoides spp.; 
- Tarsonemoidae; и др. 
Отпорноста односно осетливоста на сортата се ут-

врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации односно во полски услови без 
примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат ус-
ливи за нејзина инфекција. 

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуството на болести и штетници 
се оценува со оценките од 1 до 9, со тоа што оценките зна-
чат: 4 

1 - сортата не е подложна на напад на болести и 
штетници, без симптоми на болести и штетници - степе-
нот на оштетување 0%; 

2 - сортата толерантна, присуството на болести и 
штетници (да се наведе кои) утврдено во траги, степенот 
на оштетување до 2%. 

Толерантноста се утврдува во експериментални или 
полски услови, без спроведување мерки на хемиска заштн-
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та, а притоа да постоеле услови за инфекција односно за 
напад; 

3 - сортата подложена на болести и штетници (да се 
наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 
2,1-5%; 

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштету-
вање 5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштету-
вање 10,1-20%; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
веде на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата многу осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштету-
вање 40,1-60%; 

8 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот мошне силен, степенот на 
оштетување 60,1-80%; 

9 - сортата посебно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот изразито силен, степенот на 
оштетување преку 80,1%. 

под степен на присуство на болести и штетници, во 
смисла на овој правилник, се подразбира процентот на 
оштетување на растенијата или процентот на оштетување 
на растителните делови или бројот на штетните организ-
ми на дел од растението или на целото растение или на 
површина од 1 ш2 зависно од специфичноста на појавува-
њето на определени растителни болести и штетници. 

Член 9 
Ако во времето на евидентирањето на податоците во 

две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% 
растенија од испитуваните сорти, добиените резултати се 
сметаат за неупотребливи. 

И. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сорти во лабораторија се ут-

врдува: 
П стабилноста на бојата на цветовите; 
2) 'ртливоста и енергијата на вртењето; 
3) отпорноста на транспорт; 
4) други особини. 
Лабораториските испитувања на сортата се вршат на 

просечна мостра на сите повторувања од еден локалитет 
во последната година на испитувањето. 

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО 
ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО 

ЛАБОРАТОРИЈА 

Член И 
Резултатите добиени со испитување на сорти се обра-

ботуваат со методот на анализа на варијансата и на ЛСД 
тест за нивото на ризикот од 5% и 1%, за следните свој-
ства: 

- бројот на цветовите; 
- должината на цветањето; 
- зачестеноста на цветањето. 
За другите обележја на сортите како што се: формата 

на растението, можноста за размножување, изгледот по 
цветањето, осетливоста на растителни болести и штетни-
ци и абиотички фактори, се пресметуваат аритметичката 
средина и коефициентот на варијантата. 

- Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети и по години се обработуваат преку двофакторијален 
опит, а по локалитети и години з?Адно преку трофактори-
јален опит по методот на случаен распоред (блок-систем). 

Оцената за значењето на резултатите од испитување-
то на сортите и локалитетите, годината и нивната инте-
ракција се добива врз основа на анализата на варијансата 
и на ЛСД тест за нивото на ризик од 5% и 1%. 

За сите својства за кои се пресметуваат просеците и 
коефициентите на варијантата, резултатите се обработу-
ваат на следниот начин: 

- кај резултатите од едногодишни испитувања на 
сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на ва-
ријантата за секој локалитет посебно и за сите локалите-
ти заедно; 

- кај резултатите од повеќегодишни испитувања на 
сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на ва-
ријантата за се,која година и за секој локалитет посебно и 
за сите години и сите локалитети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на 

опитот ги евидентира податоците за испитувањето на сор-
тите, резултатите од испитувањето на сортите на опитно 
поле, резултатите од испитувањето на сортите на отпор-
ност односно осетливост на болести и штетници, резулта-
тите од испитувањето на сортите во лабораторија и мете-
оролошките и други податоци. 

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на 
обрасците од 1 до 5, кои се отпечатени кон овој правилник 
и претставуваат негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од 
обрасците од став 2 на овој член трајно да чува. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/7 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец 1 

(назив на организацијата на 
здружен труд која врши испитува' 

ње на сортата -- изведувач на 
опитот) 

општи: ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА 

1. Назив на кул турата , -

2. Назив на испитуваната сорта — 

3. Назив на опитното поле — . 
4. Назив на локалитетот 

5. Тип на земјиштето „ , , , и , , , 1 г , — 

6. Надморска височина - , , . „ 
7. Положба и наклон на земјиштето - -
8. Претпосев ,, ,,,,,, 
9. Подготовка на земјиштето . , , — ,и, 

10. Вид и количина на ѓубриво и на начин на ѓубрење „, .. 
11. Нега на сортата - ѕ . — 
12. Површина на опитното поле (должина и ширина) -
13. Број на повторувања - -
14. Број на засадени растенија од испитуваната сорта 
15. Број на засадени растенија од стандардната сорта 
16. Број на растенија од испитуваната сорта во берба 
17. Број на растенија од стандардната сорта во берба 
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Образец 5 

(назив на организацијата на 
здружеа труд која врши испитува-

ње на сортата - изведувач на 
опитот) 

МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ОД НАЈБЛИСКАТА 
МЕТЕОРОЛОШКА СТАНИЦА 

Година 

Место на набљудување : -

Месец Температура Влажност Врнежи в Осветлу- Друго 
миним. максим, сред. на возду- наводну- вање, саа-

тот во вање mm ти 
mm у 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Раководител на организацијата на 
здружен труд која врши испитување, 

302. 
Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
СОРТИ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ ЦВЕЌИЊА (TPАЛИН-
ЦИ) НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА 
ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛ-
ТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТ-

НО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува единствениот метод 

за испитување на сорти на повеќегодишни цвеќиња (во на-
тамошниот текст: сорти) на опитно поле и во лаборатори-
ја и единствениот метод за обработка на резултатите од 
испитувањето добиени на опитно поле и во лабораторија 
заради признавање на новосоздадени односно одобрување 
воведување во производство на странски сорти на повеќе-
годишни цвеќиња (трајници - перени). 

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку 

четири локалитети во три производствени подрачја, и 
тоа: во континентално, медитеранско и субалпско. 

Член 3 
Испитувањето на сорти на опитно поле се врши спо-

ред методот на случаен распоред на сорти (блок-систем), 
и тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, со 
осум повторувања ако се испитуваат три сорти, со шест 

повторувања ако се испитуваат четири сорти и со пет по-
вторувања ако се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Изведувачот на опитот ги испитува сортите според 
планот на разместувањето на сортите под шифри во блок-
-системот. 

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата, растојанието меѓу ре-
довите и растојанието на парцелите и блоковите, и тоа: 

- должина ма основната парцела 1,2 ш; 
- широчина на основната парцела 1 ш; 
- површина на основната парцела 1,2 m2. 
Околу опитното поле мораат да се садат два реда 

стандардни сорти на исто растојание, како заштитен по-
јас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите како стандардна сорта 

се зема сорта од иста група на припадност, со исто време 
на цветање и бујност, што се определува според биолош-
ките својства и еколошките услови на локалитетите на 
кои се поставува опитот. 

При испитувањето на сортите се утврдуваат бројот, 
изгледот и квалитетот на цветот и листот, стабилноста и 
разновидност на цветовите и можноста за размножување. 

Член 5 
Земјиштето на опитното поле треба да е уедначено 

по конфигурација и по физички и хемиски особини и да не 
е заразено од растителни болести и штетници. 

Член 6 
Семето и посадочниот материјал на испитуваните и 

стандардните сорти мораат да бидат здрави, од иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот и да се 
произведени на ист локалитет и на ист начин. 

Семето и посадочниот материјал на испитуваната и 
стандардната дорта се подготвуваат за садење односно за 
сеење на идентичен начин и се сеат и садат во оптимален 
рок, зависно од растителниот вид и од производствено?^ 
подрачје. 

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производство. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот ги евидентира податоците за: хаби-
тусот на растението, градбата и бројот на пупките, форма-
та на цветовите, цветното стапало, периодичноста и број-
носта на цветањето, состојбата на цветањето, како и за 
можноста за размножување. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници, односно на присуство 
на растителни болести и штетници, и тоа: 

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на созда-
вачот на сортата; 

2) степенот на присуство на болести и штетници: 
- Colletotrichum primulae; 
- Pestalozzia macrotricha; 
- Aphididae; 
Tetranychidae 
- Dytilenchus dipsaci; 
- Thrips spp.; 
- Phyllocoptes azaleae; 
- Brevipalpus inornatus; 
- Aphelenchoides spp.; 
- Aspidiotus hedere; 
- Eriosoma lanigemm;- Botrytis gladioli; 
- Fusarium oxysporum; 
- Helioithis armigera и др. 
Отпорноста односно осетливоста на сортите се ут-

врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации, односно во полски услови -
без примена на хемиска заштита на сортата ако постојат 
услови за нејзина инфекција. 
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Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуството на болести и штетници 
се оценува со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките зна-
чат: 

1 - сортата не е подложна на напад од болести и 
штетници, без симптоми на болести и штетници - степе-
нот на оштетување 0%; 

2 - сортата толерантна, присуство на болести и штет-
ници (да се наведе кои) утврдено во траги - степенот на 
оштетување до 2%; 

Толерантноста се утврдува во експериментални или 
полски услови, без спроведување на мерки за хемиска за-
штита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно 
напад; 

3 - сортата подложна на болести и штетници (да се 
наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 
2,1-5%; 

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштету-
в а н а 5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштету-
вање 10,1-20%; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
веде на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштету-
вање 40,1-60%; 

8 - сортата многу осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на 
оштетување 60,1-80%; 

9 - сортата особено осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), напад изразито силен, степенот на 
оштетување над 80,1%. 

Под степен на присуство на болести и штетници се 
подразбира процентот на оштетување на растенијата или 
процентот на оштетување на растителните делови или 
бројот на штетни организми на дел од растението или на 
целото растение или на површина од 1 т 2 , зависно од спе-
цифичноста на појавувањето на определени растителни 
болести и штетници. 

Член 9 
Ако во времето на испитувањето на сортите во две 

или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% рас-
тенија од испитуваните сорти, добиените резултати се 
сметаат за неупотребливи. 

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сорти во лабораторија се ут-

врдуваат: 
- стабилноста на бојата на цветовите; 
- 'ртливоста на семето; 
- енергијата на 'ртењето. 
Лабораториските испитувања на сортите се вршат на 

просечна мостра од сите повторувања од еден локалитет 
во последната година на испитувањето, 

III ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО 
ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО 

ЛАБОРАТОРИЈА 

Член П 
Обработката на резултатите од испитувањето на сор-

ти се врши со методот на анализа на варијансата и со LSD 
тест за нивото на ризикот од 5% и 1%, за следните обе-
лежја: 

- број на пупки; 
- број на цветови; 
- должина и периодичност на цветањето. 
За другите обележја на сортите,како што се формата 

на растението, можноста за размножување, осетливоста 
на растителни болести и штетници и абиотичките факто-
ри, се пресметуваат аритметиката средина и коефициен-
тот на варијантата. 

Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети и по години се обработуваат преку двофакторнјален 
опит а по локалитети и години заедно преку трифактори-
јален опит по планот на случаен блок-систем. 

Оцената за значајноста на резултатите од испитува-
њата на сортите и локалитетот, годините и нивната инте-
ракција се добива врз основа на анализа на варијансата и 
на LSD тест за нивото на ризикот од 5% и 1%. 

За сите обележја за кои се пресметуваат просените и 
коефициентите на варијацијата резултатите се обработу-
ваат на следниот начин: 

- при обработката на резултатите од едногодишни 
испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефи-
циентот на варијантата за секој локалитет посебно и за 
сите локалитети заедно; 

- при обработката на резултатите од повеќегодишни 
испитувања на сортите се пресметуваат просекот и коефи-
циентот на варнјацијата за секоја година и секој локали-
тет посебно и за сите години и сите локалитети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на 

опитот ги евидентира општите податоци за испитувањето 
на сортите, резултатите од испитувањата на сортите на 
опитното поле, резултатите од испитувањето на сортите 
на отпорност односно на осетливост на болести и штетни-
ци, резултатите од испитувањето на сортите во лаборато-
рија, метеоролошките и други податоци. 

Податоците од став I на овој член се еви дентираат 
на обрасците од 1 до 5 што се отпечатени кон овој правил-
ник и претставуваат негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок на 
обрасците од став 2 на овој член да чува трајно. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/8 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец 1 

(назив на организацијата на 
здружен труд која врши испитува-
ње на сортата - изведувач на опи-

тот) 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА 

1. Назив на културата 

2. Назив на испитуваната сорта . 
3. Назив на опитното поле . 
4. Назив на локалитетот ,г т — -

5. Тип на земјиштето 
6. Надморска височина - — 
7. Положба и наклон на земјиштето , 
8. Претпосев — -
9. Подготвување на земјиштето 

10. Вид и количина на ѓубриво и начин на ѓубрење 
11. Нега на сортата 
12. Површина на опитното поле (должина и широчина) 
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Образец 5 

303. 
Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 2 од Зако-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
СОРТИ НА ЛУКОВИЧЕСТИ, ГОМОЛЕСТИ И РИЗОМ-
СКИ ЦВЕЌИЊА НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРА-
ТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ОБРА-
БОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕТО ДО-
БИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат единствениот ме-

тод за испитување на сорти на луковичести, гомолести и 
ризомски цвеќиња (во натамошниот текст: сорти) на 
опитно поле и во лабораторија и единствениот метод за 
обработка на резултатите од испитувањето добиени на 
опитно поле и лабораторија, заради признавање на ново-
создадени односно одобрување да се воведат во производ-
ство странски сорти на луковичести, гомолести и ризом-
ски цве-
ќиња во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

I. ИСПИТУВАНА НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку 

четири локалитети во три производствени подрачја, и тоа 
континентално, медитеранско и субаллско. 

Член 3 
Испитување на сортите на опитно поле се врши по 

метод на случаен распоред на сортите (блок-систем), и 

тоа: со 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум 
повторувања ако се испитуваат три сорти, шест повтору-
вања ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања 
ако се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-
нот за разместување на сорти под шифри во блок-систе-
мот. 

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторувањата, рас-
тојанието меѓу редовите, густината на садењето, и тоа: 
најмалиот 6poj на растенија во опитот изнесува 500 парчи-
ња за сортите што се сЗдат многу густо (Crocus), 300 'пар-
чиња за сортите што се садат густо (Tuljpa), 100 парчиња 
за сортите во редок склоп (Gladiolus) и 50 парчиња за сор-
тите со многу редок склоп (Саниа). 

Околу опитното поле мораат да се садат два реда 
стандардна сорта, на исто растојание, како заштитен по-
јас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите како стандардни сорти 

се земаат сорти од иста група на припадност, со исто вре-
ме на цветанче и начин на размножување. 

При испитувањето на сортите на цвеќиња, посебно 
внимание му се посветува на производството на цвеќиња 
со разновидни бои на цветовите кои траат подолго време. 

Член 5 
Земјиштето за опитното поле треба да биде уедначе-

но по конфигурацијата и по физичките и хемиските особи-
ни и да не е заразено со растителни болести и штетници. 

Член 6 
Семето и посадочниот материјал на испитуваните и 

стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот и да би-
дат произведени на ист локалитет и на ист начин. 

Испитуваните и стандардните сорти се подготвуваат 
за садење и се садат на ист начин и во оптимален рок, за-
висно од растителната сорта односно од производствно-
то подрачје. 

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производството. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот ги евидентира податоците за коли-
чината на умножување^ на сортите, како и за брзината на 
прирастот. Покрај тоа, се земаат и податоци за бдојот и 
крупноста на цветовите, должината на цветната рачка, 
должината на цветањето и за квалитетот и стабилноста на 
бојата и мирисот. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдуваат отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници, односно степенот на 
присуство на најзначајните растителни болести и штетни-
ци, и тоа: 

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на созда-
в а а т на сортата; 

2) степенот на присуство на болести и штетници: 
- Botrytis spp. - мувла; 
- Colletotricnum spp. - овенатост; 
- Sclerotinia spp. - бел гнилеж; 
- Fusarium spp. - гнилеж; 
- Peronospora spp. - пепелница; 
- Puccinia spp. - 'рѓа; 
- Rhizoctonia spp. - гнилеж; 
- Uromyces spp. - 'рѓа; 
- Бактериски; 
- Вирози; 
- Tetranishidae - грињ; 
- Bityienchus dipsaci - нематоди на стеблото; 
- Meloidogyne spp.- коренови нематоди, др. и слепе-

но г на нивното присуство. 
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Отпорноста односно осетливоста на сортата се ут-
врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации односно во полски услови без 
примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат ус-
лови за нејзина инфекција. 

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуство на болести и штетници се 
оценуваат со оценки од 1 до 9 и тоа: 

1 - сортата не е подложни на напаѓање од болести и 
штетници, нема симптоми на болести и штетници - степе-
нот на оштетување 0%; 

2 - сортата е толерантна, присуство на болести и 
штетници (да се наведе на кои) утврдено во траги, степе-
нот на оштетување до 2%; 

3 - сортата подложна на болести и штетници (да се 
наведе на кои), нападот слаб, степенот на оштетување 
2,1-5%; 

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе кои), нападот уочлив, степенот на оштетува-
ње 5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштету-
вање 10,1-20%; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
; веле на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои) нападот силен, степенот на оштетува-
ње 40,1г60%; 

8 - сортата многу осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на 
оштетување 60,1-80%; 

9 - сортата изразито осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот изразито силен степенот на 
оштетување над 80,1%. 

Под степен на присуство на болести и штетници, во 
смисла на овој правилник, се подразбира процентот на 
оштетување на растенијата или процентот на оштетување 
на растителни делови или бројот на штетните организми 
на дел од растението или на целото растение или на по-
вршина од 1 т 2 , зависно од специфичностите на појавува-
њето на определени растителни болести и штетници. 

Член 9 
, Ако во време на евидентирањето на податоците во 

, две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% 
^ растенија од испитуваните сорти, добиените резултати се 

сметаат за неупотребливи. 

И. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сортите во лабораторија се ут-

врдуваат: 
- стабилноста на бојата на цветовите; 
- трајноста на цветот преку водоодржливата способ-

ност на цветот; 
- способноста за јаровизација на луковицата и гомо-

лот; 
- 'ртливоста и енергијата на вртењето - брзината на 

никнувањето; 
- условите за никнење (светлина, мрак и температу-

Лабораториските испитувања на сортите се вршат на 
просечна мостра од сите повторувања од еден локалитет 
во последната година од испитувањето. 

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО 
ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОГЛЕДНО ПОЛЕ И 

ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 11 
Резултатите добиени со испитување на сортите се об-

работуваат по метод на анализа на варијансата и ЛСД 
тест за нивото на ризикот од 5% и 1% за следните обе-
лежја: 

- број на цветовите и должина на цветањето; 
- крупност на цветовите; 
- брзина на прирастот; 

- принос на цветовите; 
- коефициент на умножувањето. 
При обработката на резултатите од испитувањето на 

сортата, за својствата како што се бојата и мирисот на 
цветовите, енергијата на вртењето и брзината на никнење-
то, како и осетливоста на абиотички фактори, се пресмету-
ваат аритметичката средина и коефициентот на варијаци-
јата. 

Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети, како и по години се обработуваат преку двофактори-
јален опит, а по локалитети и години заедно - преку тро-
факторијален опит. по планот на случаен блок - систем. 

Оцена на значајноста на резултатите од испитување-
то на сортите и локалитетите, годините и нивната инте-
ракција се добива врз основа на анализа на варијансата и 
ЛСД тест за нивото на ризикот од 5% и 1%. 

За сите обележја за кои се пресметуваат просените и 
коефициентите на варијантата резултатите се обработу-
ваат на следниот начин: 

- при едногодишно испитување се пресметуваат про-
секот и коефициентот на вариЈацијата за секој локалитет 
посебно и за сите локалитети заедно; 

- при повеќегодишно испитување се пресметуваат 
просекот и коефициентот на варијантата за секоја година 
и секој локалитет посебно и за сите години и сите локали-
тети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите, изведувачот на 

опитот ги евидентира општите податоци од испитувањето 
на сортите, резултатите од испитувањето на сортите на 
опитно поле, резултатите од испитувањето на сортите на 
отпорност односно осетливост на болести и штетници, ре-
зултатите од испитувањето на сортите во лабораторија и 
метеоролошките и други податоци. 

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на 
обрасците 1 до 5, кои се отпечатени кон овој правилник и 
претставуваат негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од 
образецот од став 2 на овој член да чува трајно. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/6 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец 1 

(назив на организацијата на 
здружен труд која врши испитува-

ње на сортата - изведувач на 
опитот) 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА 

1. Назив на културата - -
2. Назив на испитуваната сорта 

3. Назив на опитното поле . 
4. Назив на локалитетот 

5. Тип на земјиштето „ 
6. Надморска височина - -
7. Положба и наклон на земјиштето 
8. Претпосев 
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Образец 5 

304. 
Врз основа на член 22 став 1 и на член 24 став 2 од За-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
СОРТИ НА РЕЖАНО ЦВЕЌЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И 
ВО ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД 
ЗА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВА-

ЊЕТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО 
ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува единствениот метод 

за испитување на сортите на режано цвеќе (во натамошни-
от текст: сортите) на опитно поле и во лабораторија и за 
единствениот метод за обработка на, резултатите од испи-
тувањето добиени на опитно поле и во лабораторија, зара-
ди признавање на новосоздадените односно одобрување 
да се воведат во производство странски сорти на режано 
цвеќе во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Под режано цвеќе се подразбираат сите растителни 
видови и исушено цвеќе што исклучиво се одгледуваат и 
користат за врзување, букети и аранжирање. 

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ НА ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку 

три локалитета во три производствени подрачја, и тоа: во 
континентално, медитеранско и субалпско. 

Член 3 
Испитуваното на сортите на опитно поле се врши по 

методот на случаен распоред на сортите (блок-систем), и 
тоа: 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум по-
вторувања ако се испитуваат три сорти, шест повторува-
ња ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања ако 
се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Испитувањето на сортите на опитно поле трае: 
- ако одгледувањето е во затворен простор - по ис-

клучок две години, 
- ако одгледувањето е на отворено, на поле - три го-

дини. 
Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-

нот на разместувањето на сортите под шифри во блок-сис-
темот. 

При испитувањето на сортите на опитно поле се ут-
врдуваат големината на парцелата во повторување, расто-
јанието меѓу редовите, растојанието меѓу парцелите и 
блоковите, и тоа: 

- должина на основната парцела 2 га; 
- ширина на основната парцела 0,80-1,20 m; 
- површина на основната парцела 1,60-2,40 т 2 . 
Околу ОПИТНОТО поле мора да се садат два реда стан-

дардна сорта на исто растојание, како заштитен појас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите, како стандардна сорта 

се зема сортата со исто време на цутење и иста група на 
припадност и бујност, а според биолошките својства и 
еколошките услови на локалитетите на кои се поставува 
опитот. 

Член 5 
Земјиштето за опитното поле треба да биде уедначе-

но по конфигурацијата, физичките и хемиските својства и 
да не е заразено со растителни болести и штетници. 

Член 6 
Семето и посадочннот материјал на испитуваните и 

стандардните сорти мораат да бидат здрави, со иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
ствената состојба и со декларација за квалитетот, и да се 
произведени на ист локалитет и на ист начин. 

Семето и посадочниот материјал на испитуваната н 
стандардната сорта се подготвуваат за садење на иденти-
чен начин и во опитмален рок, зависно од растителниот 
вид и производствено^ подрачје. 

При испитувањето на сортите се применува соодвет-
на современа технологија на производство. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот евидентира податоци за: почетокот 
и завршувањето на цутењето, начинот на бербата и прино-
сите, изгледот и бојата на цветовите и цветните рачки, бо-
јата и големината на цветните листови, чашичките листо-
ви и плодовите, начинот и времето на режењето и осветлу-
вањето, како и постојаноста на цветовите. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдува! отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници, односно на присуство-
то на најзначајните растителни болести и штетници, и 
тоа: 

1) отпорноста односно осетливоста на сортата на оп-
ределени болести и штетници според предлогот на творе-
цот на сортата; 

1) степенот на присуство на болести и штетници: 
- Altemaria spp. - бенкичавост; 
- Botrytis spp. - мувла; 
- Scleirotinia spp. - бел гнилеж; 
- Phoraa spp. - гнилеж; 
- Fusarium spp. - гнилеж; 
- Eryscphae spp. - пепелница; 
- Регопоѕрога spp. - пламеница; 
- Ventticibium spp. - овенувања; 
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- Puccinia spp. - 'лга; 
- Uromyces spp. 
- Bakteriozi; 
- Virozi; 
- Thrips sp. - tripsi; 
- Tetranichus spp. - grinja; 
- Ditylendius dipsaci - стеб. на нематодн и др. 
Отпорноста односно осетливоста на сортата се ут-

врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации, односно во полски услови -
без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат 
услови за нејзина инфекција. 

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуство на болести и штетници се 
оценува со оценки од 1 до 9, со тоа што оценките значат: 

1 - сортата не е подложна на напад на болести и 
штетници, без симптоми на присуство на болести и штет-
ници - степенот на оштетување 0%; 

2 - сортата е толерантна, присуство на болести и 
штетници (да се наведе кои) утврдено во траги - степенот 
на оштетување до 2%. 

Толерантноста се утврдува во експериментални или 
полски услови без спроведување мерки на хемиска зашти-
та, а притоа да постоеле услови за инфекција односно на-
пад; 

3 - сортата е подложна на болести и штетници (да се 
наведе на кои), нападот слаб - степенот на оштетување 
2,1-5%; 

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот уочлив - степенот на оште-
тување 5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот среден - степенот на оште-
тување 10,1-20%; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
веде на кои), нападот изразен - степенот на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот силен - степенот на оштету-
вање 40,1-60%; 

8 - сортата мошне осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот многу силен - степенот на 
оштетување 60,1 -80%; 

9 - сортата извонредно осетлива на болести и штет-
ници (да се наведе на кои), напад посебно силен - степенот 
на оштетување над 80,1%. 

Под степен на присуство на болести и штетници се 
подразбира процентот на оштетување на растенијата или 
процентот на оштетување на растителните делови или 
бројот на штетните организми на дел од растението или 
на целото растение или на површина од 1 т 2 , зависно од 
специфичноста на појавувањето на определени расителни 
болести и штетници. 

Член 9 
Ако во време на евидентирањето на податоците во 

две или повеќе повторувања преживеале помалку од 80% 
растенија на испитуваните сорти, добиените резултати се 
сметаат неупотребливи. 

II. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сортите во лабораторија се ут-

врдуваат: 
- 'ртливоста на семето; 
- отпорноста преку водоодржливата способност; 
- осветлувањето и постојаноста на цветовите. 
Лабораториските испитувања се вршат на просечна 

мостра со сите повторувања од еден локалитет во послед-
ната година на испитувањето. 

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО 
ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИТЕ НА ОПИТНО ПОЛЕ И 

ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член П 
Резултатите добиени со испитување на сортите се об-

работуваат со метод на анализа на варијансата и LSD тес-
тот за нивото на ризикот од 5% и 1% за следните обележја; 

- број на цветовите; 
- 6poj на листовите и пупките; 
- постојаност на цветовите (број на денови); 
- осветлување на растенијата по бројот на деновите. 
За другите обележја на сортите, како што се: форма 

на пупките, миризба на цветовите, осетливост на расти-
телни болести и штетници и на абиотички фактори, се 
пресметуваат аритметиката средина и коефициентот на 
варијантата. 

Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети и години се обработуваат преку двофакторијален 
опит, а по локалитети и години заедно - преку трифакто-
ријален опит по планот на наполно случаен блок-систем. 

Оцена на значајноста на резултатите од испиутвање-
то меѓу сортите и локалитетите и годините и нивната ин-
теракција се оценува, врз основа на анализа на варијанса-
та и LSD тестот, за нивото на ризикот од 5% и 1%. 

За сите обележја за кои се пресметуваат просените и 
коефициентите на варијантата резултатите се обработу-
ваат на следниот начин; 

- ^ р е з у л т а т и т е на едногодишните испитувања на 
сорти се пресметуваат просекот и коефициентот на барија-
цијата за секој локалитет посебно и за сите локалитети за-
едно; 

- кај резултатите на повеќегодишните испитувања на 
сорти се пресметуваат просекот и коефициентот на варија-
цијата за секоја година и секој локалитет посебно и за сите 
години и сите локалитети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите изведувачот на 

опитот ги евидентира општите податоци од испитувањето 
на сортите, резултатите од испитувањето на сортите на 
опитно поле, резултатите од испитувањето на сортите на 
отпорност односно на осетливост на болести и штетници, 
резултатите од испитувањето во лабораторија и метеоро-
лошките податоци. 

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на 
обрасците од 1 до 5 што се отпечатени кон овој правилник 
и претставуваат негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен трајно да чува по 
еден примерок од обрасците од став 2 на овој член. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од две-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/11 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вуков, с. р. 

Образец 1 

(назив до организацијата на 
здружен труд која врши испитува-

ње на сортата - наведуван на 
опитот) 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА 
СОРТАТА 

1. Назив на културата -
2. Назив на испитуваната сорта 

3. Назив на опитното поле 
4. Назив на локалитетот 
5. Тип на земјиштето 
6. Надморска височина 



Страна 642 - Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 31 март 1989 



Петра:, 31 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 - Страна 645 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ СОР-
ТИ НА РУЖИ И ПОДЛОГИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО 
ЛАБОРАТОРИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МЕТОД ЗА 
ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕ-

ТО ДОБИЕНИ НА ОПИТНО ПОЛЕ И ВО 
ЛАБОРАТОРИЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува единствениот метод 

за испитување сорти на ружи, освен на ружи за режење (во 
натамошниот текст: сорти) и подлоги, во саксии и под 
стакло, на оптно поле н во лабораторија и единствениот 
метод за обработка на резултатите од испитувањето доби-
ени на опитно поле и во лабораторија, заради признавање 
на новосоздадени односно одобрување да се воведат во 
производство странски сорти на ружи и подлоги во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

305. 
Врз основа на член 22 став I и член 24 став 2 од Зако-

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

I. ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТИ И ПОДЛОГИ НА 
ОПИТНО ПОЛЕ 

Член 2 
Сортите се испитуваат на опитно поле на најмалку 

четири локалитети во три производствени подрачја, и тоа: 
во континентално, медитеранско и субалпско. 

Член 3 
Испитувањето на сорти на опитно поле се врши по 

метод на случаен распоред на сортите (блок-систем), и 
тоа: 12 повторувања ако се испитуваат две сорти, осум по-
вторувања ако се испитуваат три сорти, шест повторува-
ња ако се испитуваат четири сорти и пет повторувања ако 
се испитуваат пет и повеќе сорти. 

Изведувачот на опитот ги испитува сортите по пла-
нот за разместување на сортите под шифри во блок-чшсте-
мот. 

При испитувањето на сортите и подлогите на опит-
ното поле се утврдуваат големините на парцелите во по-
вторувањето, растојанието помеѓу редовите, растојанието 
помеѓу парцелите и блоковите, и тоа: 

1) Сорта 
- број на растенијата во повторување 10 
- број на матичните стебла и подлоги 4 
- растојание помеѓу редовите 45 х 45 cm 
- број на ружи на 1 т 1 4-5 парч. 
- површина на основната парцела 4-5 т 2 

2) Подлога 
- број на матичните стебла на подлогите 4 
- растојание на садењето на матичните 
стебла 4 x 5 ш 
- број на седниците - подлогите 100 
- растојание на садењето на сеаниците 17 х 100 cm 

Околу опитното поле мора да се садат два реда стан-
дардни сорти на исто растојание, како заштитен појас. 

Член 4 
При испитувањето на сортите, како стандардна сорта 

се зема сорта од иста време на цветанче и иста група на 
бујност. 

При испитувањето на подлогите, ?а стандардни под-
логи се земаат подлоги со слична бујност и начин на раз-
множување и калемење по ист метод и врз иста подлога. 

При испитувањето на сортите се утврдува бројот, из-
гледот и квалитетот на цветот и на листот, стабилноста и 
разновидност на цветовите и можноста за размножување. 

Член 5 
Земјиштето за опитното поле треба да е уедначено по 

конфигурацијата и физичките и хемиските особини и да не 
е заразено со растителни болести и штетници. 

f 
Член 6 

Посадочниот материјал на испитуваните и стандар-
дните сорти и подлоги мора да биде здрав и од иста ста-
рост и квалитет, што се докажува со уверение за здрав-
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огнената состојба и со декларација за квалитетот и да е 
произведен на ист начин. 

Испитувааните и стандардните сорти и подлоги се 
подготвуваат за садење на идентичен начин и во оптима-
лен рок, зависно од видот на растението и производстве-
ното подрачје. 

При испитувањето на сортите и подлогите се приме-
нува соодветна современа технологија на производството. 

Член 7 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

изведувачот на опитот ги евидентира податоците за бро-
јот на цветовите, за крупноста на цветовите, должината на 
цветната рачка, должината на цветањето, квалитетот на 
бојата и миризбата и стабилноста на бојата и миризбата. 

При испитувањето на подлогата на матично расте-
ние се евидентираат податоците за трнливоста, приносот 
и 'ртењето на семето и отпорноста на абиотички фактори 
(ниска и висока температура и осетливост на заситеност 
на воздухот со влага). 

При испитувањето на подлогата - сеанецот, се еви-
дентираат податоците за разгранетоста на кореновиот 
систем, должината на кореновиот врат, трнливоста на су-
данките, должината на траењето на калемењето, афините-
тот спрема племката, компатибилност, векот на траење-
то на садницата и погодноста за одгледување во заштитен 
простор. 

Член 8 
Во текот на испитувањето на сортите на опитно поле 

се утврдува отпорноста односно осетливоста на сортата 
на растителни болести и штетници, односно на присуство 

“ на најзначајните растителни болести и штетници, и тоа: 
1) отпорност односно осетливост на сортата на опре-

- делени болести и штетници, според предлогот на создава-
чот на сортата; 

2) степен на присуство на болести и штетници: 
- Sphaerotheca раппоѕа Lev; 
- Merssonina гоѕае Dica; 
- Phragmidium mucronatum Sch; 
- Peronospora sparsa Berk; 
- Veticilium spp; 
- Tetranicus urticae Koch; 
- Aphidae и др. 
Отпорноста односно осетливоста на сортата се ут-

врдува во експериментални услови со примена, по потре-
ба, на вештачки инокулации, односно во полски услови 
без примена на хемиска заштита на сортата, ако постојат 
услови за нејзина инфекција. 

Отпорноста односно осетливоста на испитуваната 
сорта и степенот на присуство на болести и штетници се 
оценуваат со оценките од 1 до 9, со тоа што оценките зна-
чат: 

1 - сортата не е подложна на напад на болести и 
штетници, без симптоми на болест и штетници - степенот 
на оштетување 0%; 

2 - сортата толерантна, присуство на болести и штет-
ници (да се наведе на кои) е утврдено во траги, степенот 
на оштетутвање до 2%; 

Толерантноста се утврдува во експериментални или 
полски услови, без спроведување на мерки на хемиска за-
штита, а притоа да постоеле услови за инфекција односно 
напад; 

3 - сортата подложна на болести и штетници (да се 
наведе кои), нападот слаб, степенот на оштетување 2,1-5% 

4 - сортата слабо осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот уочлив, степенот на оштету-
вањето, 5,1-10%; 

5 - сортата средно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот среден, степенот на оштету-
вање 10,1-20; 

6 - сортата осетлива на болести и штетници (да се на-
веде на кои), нападот изразен, степенот на оштетување 
20,1-40%; 

7 - сортата многу осетлива на, болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот силен, степенот на оштету-

^ вање 40,1-60%; 
8 - сортата многу осетлива на болести и штетници 

(да се наведе на кои), нападот многу силен, степенот на 
оштетување 60,1-80%; 

; 9 - сортата посебно осетлива на болести и штетници 
(да се наведе на кои), нападот осебно силен, степенот на 
оштетување над 80,1%. 

Под степен на присуство на болести и штетници се 
подразбира процентот на оштетувањето на растенијата 
или процентот на оштетувањето на растителните делови 
или број на штетните организми на дел од растението или 
на целото растение или на површина од 1 т 2 , зависно од 
специфичноста неа појавување на определени растителни 
болести и штетници. 

Член 9 
, Ако во времето на барењето на цветовите во две или 

повеќе повторувања преживеале помалку од 80% растени-
ја на испитуваните сорти односно подлоги, добиените ре-
зултати се сметаат како неупотребливи. 

И. ИСПИТУВАЊА НА СОРТИТЕ ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 10 
При испитувањето на сортите во лабораторија се ут-

врдуваат: 
- трајноста на цветот преку водоодржливата способ-

ност на цветот и листот кај сортите наменети за режење; 
- трајноста на садниците во услови на складирање; 
- брзината на дехидрација до овенување; 
- 'ртливоста ш дормантноста на семето на матичните 

растенија. 
Лабораториски испитувања на сортите и на подлоги-

те се вршат на просечна мостра на сите повторувања од 
еден локалитет., во последната година на испитувањето. 

III. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ДОБИЕНИ СО ИС-
ПИТУВАЊЕ НА СОРТИ И ПОДЛОГИ НА ОПИТНО 

ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 

Член 11 
Резултатите добиени со испитување на сортите и под-

логите се обработуваат по метод на анализа на варијанса-
та и LSD тестот за нивото на ризикот од 5% и 1%, за след-
ните обележја: 

- број на цветови; 
- крупност на цветовите; 
- должина на цветната рачка; 
- должина на кореновиот врат; 
- број на трновите (трнливост). 
За другите обележја на сортите и подлогите како што 

се: век на траењето на садницата, должина на калемењето, 
компатибилност на растенијата спрема племката, осетли-
воста на растителни болести и штетници и абиотички фак-
тори, се пресметуваат аритметичката средина и коефици-
ентот на варијацијата. 

Резултатите од испитувањето на сортите по локали-
тети и години се обработуваат преку двофакторијален 
опит, а по локалитетите и годините заедно - преку тро-
факторијалем опит по метод на случаен распоред (блок-
-систем). 

Значајноста на резултатите од испитувањето помеѓу 
сортите и локалитетите и годините и нивната интеракција 
се добива врз основа на анализа на варијансата и на LSD 
тестот за нивото на ризик од 5% и 1%. 

За сите обележја за кои се пресметуваат просените и 
коефициентите на варијантата резултатите се обработу-
ваат на следниот начин: 

- кај резултатите од едногодишно испитување на сор-
тите се пресметуваат просекот и коефициентот на варија-
нтата за секој локалитет посебно и за сите локалитети за-
едно: 

- кај резултатите од повеќегодишни испитувања на 
сортите се пресметуваат просекот и коефициентот на ва-
ријацијата за секоја година и за секој локалитет посебно и 
за сите години и сите локалитети заедно. 

Член 12 
Во текот на испитувањето на сортите и подлогите из-

ведувачот на опитот ги евидентира општите податоци на 
испитувањето на сортите и подлогите, резултатите на ис-
питувањето на сортите на опитното поле, резултатите на 
испитувањето на сортите на отпорност односно осетли-
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вост на болести и штетници, резултатите на испитувањ,ето 
на сортите во лабораторија и метеоролошките податоци 
од најблиската метеоролошка станица и други податоци. 

Податоците од став 1 на овој член се евидентираат на. 
обрасците 1 до 5 што се отпечатена кон овој правилник и 
претставуваат негов составен дел. 

Изведувачот на опитот е должен по еден примерок од 
обрасците од став 2 на овој член трајно да чува. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2730/12 
1 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец 1 
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зоб. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 20/89), сојузниот секретар за финансии изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ЗА ИЗВРШЕ-
НИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИ-

ЦА ВО 1989 ГОДИНА 
1. На организацијата на здружен труд која се занима-

ва со превоз на патници во јавниот сообраќај (во ната-
мошниот текст: сообраќајна организација), во 1989 година 
и се исплатува надомест за извршени превози на лица кои, 
врз основа- на сојузни закони, имаат право на бесплатно, 
односно повластено возење во патничкиот сообраќај, со 
поднесување на барање за исплата на тој надомест. Бара-
њето се поднесува по истекот на месецот во кој е изврше-
но повластеното возење. 

Барањето за исплата ha надомест сообраќајната ор-
ганизација го поднесува до службата на општственото 
книговодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајна-
та организација приложува, во два примерока, преглед на 
извршените повластени возења, составен врз основа на из-
дадените возни исправи (билети) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од став 
1 на оваа точка се составува на Образецот П В, кој е соста-
вен дел на оваа наредба. 

3. Кога службата на општественото книговодство од 
точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката 
во прегледот на извршените повластени возења е исправ-
на, а барањето за исплата на надомест основано, изоста-
вува налог со кој го, одобрува износот на надоместот во 
корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а 
на товар на сметката 60811-630-112 - жиро-сметка за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1989 година, по-
зиција 271 - Средства за покритие на обврските за повлас-
тено возење во патничкиот сообраќај. 
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4. Еден примерок од прегледот на извршените по-
властени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно 
со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на оп-
штественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа на-
редба доставува до Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, која врз основа на тој преглед и нало-
гот к ги дозначува средствата на сообраќајната организа-
ција. 

Службата на општственото книговодство на Југосла-
вија води евиденција за надоместите исплатени во пре-
тходниот месец, по гранките на сообраќајот и по катего-
риите на корисници на повластици, според Образецот ПВ. 

5. За исплата на надомести за повластено возење на 
југословенските железници, Заедницата на југословенски-
те железници поднесува заедничко барање за сите желез-
нички транспортни организации на здружен труд, кон кое 
приложува месечен преглед на извршените повластени 
возења, според Образецот ПВ. 

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надо-
мест за бесплатен превоз на членови на Претседателство-
то на СФРЈ, членови на Советот на федерацијата, делега-

ти на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот из-
вршен совет к се исплатува на Заедницата на Југословен-
ските железници за сите железнички транспортни органи-
зации на здружен труд во паушален износ. Висината на тој 
надомест се утврдува со договор што го склучуваат пре-
тседателот на С,ојузниот комитет за сообраќај и врски и 
претставник на Заедницата на југословенските железници, 
врз основа на бројот на корисниците на повластици, про-
ценетиот број на патувања, проценетиот просечен преве-
зен пат и износот на редовната цена на возната карта на 
просечниот превозен пат за едно патување во 1988 година. 

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

Бр. 7-362/1 
17 март 1989 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 
Бранимир Зенан, с. р. 

Образец ПВ 

Назив на сообраќајната организација Гранка на сообраќајот 

П Р Е Г Л Е Д 

на извршените бесплатни и повластени превози на лица во месец 1989 година, за кои се бара исплата на на-
домест врз основа на Наредбата за начинот на исплатување надомест на организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со превоз на патници за извршени бесплатни и повластени превози на лица во 1989 година 

Реден 
број Категорија на корисникот на повластица Број на 

објавата 
Релација на Ј Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ -
превозот ^ м Цена на 

билетот 
Износ за на-
плата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Членови на Претседателството на СФРЈ, де-
легати на Собранието на СФРЈ и членови на 
Сојузниот извршен совет 

2 Членови на Советот на федерацијата 
3 Народни херои 
4 Носители на „Партизанска споменица 1941" 

5 Борци на Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина 

-

6 Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен 
медал на Обилиќ, востановена во Црна Гора 
1851 година 

7 Воени инвалиди и уживатели на семејна инва-
лиднина 

4 

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА: 

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај 
тврдат: 

(место и датум) (Шеф на сметководството) (Индивидуален работоводен орган од-
носно претседател на колегијалниот 

работовден орган) 
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307. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 20/89), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗ-
ВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИТЕ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА' ГИ ОСТВАРУВААТ 

СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Органите и организациите на федерацијата кои со 

својата дејност остваруваат приходи се должни до !5-ти 
во месецот, за претходниот период, да му достават на Со-
јузниот секретаријат за финасии извештај за остварените 
приходи. 

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да 
содржи: план на приходите за тековната година; салдо на 
ненаплатените побарувања по завршната сметка (од пора-
нешните години - по години); вкупен износ на утужените 
побарувања; пренесени парични средства од претходната 
година; фактурирани услуги во тековната година; напла-
тени побарувања од поранешните години; наплатени по-
барувања од тековната година; износ на ненаплатените 
побарувања од тековната година; износ на средствата уп 
латен во буџетот на федерацијата до крајот на извештај 
ниот период; состојба на средствата на евидентната смет 
ка последниот ден во периодот за кој се доставува нзвеш 
тајот и салдо на, ̂ тужените побарувања. 

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните 
органи и организации се доставува до Сојузниот секрета-
ријат за финансии на Образецот и, кој е отпечатен кон ова 
упатство и претставува негов составен дел. 

4. Извештајот за остварените приходи го потпишува-
ат функционерот кој раководи со сојузниот орган односно 
сојузната организација и сметкополагачот. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 7-4259 
28 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зекан, с. р. 

Образец и 

308. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86,43/86, 87/87 и 16/89), 
сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојуз-
ниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНА-
ТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО 
НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
1. Во Упатството за потребната документација за ос-

тварување право на средства за регрес за вештачки ѓубри-

\ 
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ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88 и 17/89), по 
точка 1 се додава точка la, која гласи: 

Ј а 
По исклучок, од точка 1 одредба под 2 за количества-

та на вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенија-
та и квалитетно сортно семе, продадени до 31 март 1989 
година по фактури на кои не е извршено намалување за 
износот на регресот, кон фактурата односно фактурите за 
продадените количества, се доставува книжно писмо во 
кое е назначен бројот на фактурата односно броевите на 
фактурите по кои дополнително се одобрува износот на 
регресот." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, 

Бр. 203/1 
30 март 1989 година 
Белград 

. Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мнрјаншќ, с. р. 

309. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
СОЈУЗНИОТ секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА 
ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ 
ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИ-

ОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток утврдени со Наред-
бата за конечно утврдување на месечните парични износи 
на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на 
зголемената семејна инвалиднина, додатокот за нега и по-
мош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток 
за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 
зголемуваат според порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за јануари 1989 година во однос на 1988 година 
за 115% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат: 

1) личната инвалиднина: 
Група Динари 
I 1.544.860 
I I 1.119.570 
II I 847.040 
I V 625.520 
V 445.390 
V I 276.060 
VI I 186.770 
VII I 90.060 
I X 67.210 
X 45.430 
2) семејната инвалиднина и зголемената се-

мејна инвалиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата ва паднатите борци).. . 100.580 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа врево го остварува како 
член на семејство на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите ̂ орци) 201.130 

- зголемената семејна инвалиднина 
(член 39 од Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци) 536.380 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен 1.324.400 
- за втор степен 1.018.840 
- за трет степен 713.260 

4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 446.920 
- за втор степен 341.100 
- за трет степен 219.690 
- за четврт степен 106.300 

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

Бр. 137 
27 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретарза 
труд, здравство, 

боречки прашања 
и социјална 
политика, 

Радиша Гачнќ, с. р. 

310. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81,68/81,25/85 н 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националново-
лободнтелна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕ-
ДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА 

ОД I ЈАНУАРИ 1989 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ 

до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пен-
зијата од 1 јануари 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 12/89) во точка 1 бројот: „3.924.590" се заменува со 
бројот: „4.479.100". 

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

Бр. 138 
27 март 1989 година 
Белград 

Сојузен cexpeTaip 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачнќ, с. р. 

311. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за јануари 1989 година во од-
нос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 1989 година 
изнесува 1,077.540 динари. 

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

Бр. 139 
27 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

313. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72,33/76,32/81, 
68/81 и 75/85),, сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
,ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
јануари 1989 година во однос на 1988 година за 115% и од I 
јануари 1989 година изнесува 1,077.540 динари. 

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

Бр. 165 
27 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

312. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 

1. Височината на основот за определување на посто-
јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината за определување на основот на 
постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за ,јануари 
1989 година во однос на 1988 година за 115% и од 1 јануари 
1989 година изнесува 1,077.540 динари. 

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

Бр. 140 
27 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, , 

Радиша Гачнќ, с. р. 

314. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,71/86,3/88 
и 59/88), член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на мену-
вачки работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија (,,Службен лист на СФРЈЛ, бр. 61/82 и 
40/84), член и член бб став 2 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76,41/81,, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕТО ВО РАБОТЕ-
ЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА СЕ ИЗВРШАТ ВО 
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА СЕ ВРШИ 
ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, СТРАНСКИ ЧЕ-

КОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА 
1. Во Одлуката за условите под кои наплатата и плаќ-

ањето во работењето со странство можат да се извршат во 
ефективни странски пари и за условите под кои наплатата 
во Југославија се врши во ефективни странски пари, 
странски чекови и кредитни писма („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 45/87 и 43/88) во точка 3 став 1 по зборовите: 
„стоковен и патнички промет“, се додаваат зборовите: „и 
организациите на здружен труд што даваат итна медицин-
ска помош“. 

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

О. бр. 27 
23 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Витковиќ, с. р. 
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315. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-

понирани кај Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 70/87, 
86/87,29/88, 53/88, 65/88 и 10/89) точка 1 став 1 одредба-
та под 1 се менува и гласи: 

„1) на средствата на задолжителната резерва на бан-
ките, и тоа: 

- на средствата на задолжителната резерва што се из-
двојува на депозитите орочени на три месеци и повеќе ме-
сеци, на средствата прибавени со издавање хартии од 
вредност со рок за враќање од три месеци и повеќе месеци 
и на депозитите и другите средства наменети за станбена 
изградба - по стапка во височина од 70% од есконтната 
стапка на Народната банка на Југославија; 

- на средствата на задолжителната резерва што се из-
двојува на депозитите на населението по видување и оро-
чени до три месеци - по стапка во височина од 12% од ес-
контната стапка на Народната банка на Југославија.". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниог ден од де-
нот на објавувањето во „-Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 11 април 1989 година. 

О. бр. 25 
17 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

Забелешка: Основните организации со седиште на тери-
торијата на СР Србија надвор од териториите 
на САП можат да применуваат индекс на-

. животните трошоци 258,1, а кој е пресметан 
врз база на податоците за овие територии. 

Бр. 001-1323/1 
30 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грдановиќ, с. р. 

317. 
Врз основа на член 84 точ. 5 до 7 од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојуз-
ниот завод за статистика утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА 
ЦЕНИТЕ НА МАЛО 

ВО МАРТ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА 
ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ КАЈ БАНКИТЕ И 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

мало во март во однос на февруари 1989 година е 0,185. 
2. Коефициентот на растежот на цените на мало од 

почетокот на годината до крајот на март е 0,662. 
3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-

ните на мало од почетокот на годината до крајот на март 
е 0,185. 

Бр. 001-1324/1 
30 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 

316. 
Врз основа на член 296д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86,42/87,75/87 и 69/88), Сојузниот завод 
за статистика утврдува и објавува 

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ ЗА МАРТ 1989 ГОДИНА 

1-3 1989 
0 1 т 

СФР Југославија 253,8 
СР Босна и Херцеговина 253,0 
СР Македонија 249,8 
СР Словенија 251,5 
СР Србија 253,6 
САП Војводина 245,7 
САП Косово 244,1 
СР Хрватска 255,1 
СР Црна Гора 242,2 

iis. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АК-

ТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 

усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 јануари 1989 годи-
на се зголемуваат за процент за кој се зголемени личните 
доходи на активните воени лица од соодветен чин однос-
но класа. 

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
нечни решенија. 

I 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“. 

Бр. 34-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството, 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с.р. 

319. 
Врз основа на тон. 4 и 5 од Општествениот договор за 

основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр: 65/87) и точка 14 од Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија за основите и мерила-
та за утврдување на личните доходи и другите примање 
на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југо-
славија (Су бр. 275/87, од 30 септември 1987 година), Ус-
тавниот суд на Југославија, на 5-та посебна седница, 
одржана на 15 март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА 

УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседа-

телот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88, 
69/88 и 76/88), во точка 1 бројот: „35.000" се заменува со 
бројот: „55.000". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1989 годи-
на. 

Бр. Су бр. 148/89 
15 март 1989 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

320. 
Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за 

Основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија за основите и мерила-
та за утврдување на личните доходи и другите примања 
на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југо-
славија (СУ број 275/87 од 30 септември 1987 година), Ус-
тавниот суд на Југославија, на 5-та посебна седница, 
одржана на 15 март 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА, 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од потесното семејство на пре-
тседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87,9/88, 61/88 и 76/88), 
во точка 1 бројот: „320.000" се заменува со бројот: 
„500.000". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 април 1989 годи-
на. 

Бр. Су бр. 149/89 
15 март 1989 гошка 
Белград 

Успивен, суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

321. 
Врз основа на тон. 4 и 5 од Општествениот договор за 

основите и мерилата за утврдување на личните доходи и 
другите примања на функционерите во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 65/87) и точка 14 од Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија за основите и мерила-
та за утврдување на личните доходи и другите примања 
на секретарот на Уставниот суд и на раководните работ-
ници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (СУ 
бр. 276/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на 
Југославија на 5-та посебна седница, одржана на 15 март 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И 
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНА-

ЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на секрета-

рот на Уставниот суд и на раководните работници што ги 
назначува Уставниот суд на Југославија (Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 69/87,9/88, 36/88,61/88,69/88 и 76/88) во точ-
ка 1 бројот: „35.000" се заменува со бројот: „55.000". .. 

2. Оваа о,плука ќе се применува од 1 април 1989 годи-
на. 

Бр. СУ бр. 147/89 
15 март 1989 година 
Белград 

Уставен суд на Југославија 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 238 став 7 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ГЕ-
НЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Воислав Кнежевиќ, досегашен заменик на генерални-
от директор на Сојузниот завод за општествено планира-
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ње, се назначува за вршител на должноста генерален ди-
ректор на Сојузниот завод за општествено планирање. 

С. п. п. бр. 188 
16 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 213 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Зоран Мишковиќ, досегашен генерален секретар на 

Сојузниот извршен совет, се назначува за генерален секре-
тар на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 198 
16 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

288. Уредба за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определни производи 641 

289. Уредба за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на деривати на нафта 641 

290. Одлука за измена на Одлуката за пријавување 
на ефективни странски пари што југословен-
ските граѓани ги изнесуваат од Југославија при 
патување во странство 641 

291. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за определување на највисоки цени за од-
делни услуги во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај 642 

292. Одлука за измени на Одлуката за видот и коли-
чината односно вредноста на предметите што 
физички лица можат да ги увезуваат и извезу-
ваат 651 

293. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за утврдување на надоместот за посебни 
намени што се додава на цената на дериватите 
на нафта 642 

294. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1989 година 642 

295. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите од увоз 642 

296. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите во про-
метот на големо односно на мало 643 

297. Одлука за измена на Одлуката за давање сог-
ласност на цените на определени производи - 643 

298. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електричната енергија 643 

299. Одлука за начинот на преземање на над-
лежностите, односно задачите и работите, ра-
ботниците, како и распоредување на средства-

Страна 

та од член 55д од Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и 
сојузните организации 643 

300. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње на сорти на цвеќиња - на саксиско цвеќе на 
опитно поле и во лабораторија и за единстве-
ниот метод за обработка на резултатите од ис-
питувањето добиени на опитно поле и во лабо-
раторија 645 

301. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње сорти на едногодишни и двегодишни (се-
зонски) цвеќиња на опитно поле и во лаборато-
рија и за единствениот метод за обработка на 
резултатите од испитувањето добиени на опит-
но поле и во лабораторија 649 

302. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње на сорти на повеќегодишни цвеќиња (трај-
ници) на опитно поле и во лабораторија и за 
единствениот метод за обработка на резулта-
тите од испитувањето добиени на опитно поле 
и во лабораторија 652 

303. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње на сорти на луковичести, гомолести и ри-
зомски цвеќиња на опитно поле и во лаборато-
рија и за единвствениот метод за обработка на 
резултатите од испитувањето добиени на опит-
но поле и во лабораторија 655 

304. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње на сорти на режано цвеќе на опитно поле и 
во лабораторија и за единствениот метод за 
обработка на резултатите од испитувањето до-
биени на опитно поле и во лабораторија 658 

305. Правилник за единствениот метод за испитува-
ње сорти на ружи и подлоги на опитно поле и 
во лабораторија и за единствениот метод за 
обработка на резултатите од испитувањето до-
биени на опитно поле и во лабораторија 661 

306. Наредба за начинот на исплатување надомест 
на организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со превоз на патници за извршени бес-
платни и повластени превози на лица во 1989 
година 664 

307. Упатство за роковите и начинот на доставува-
ње извештаи за приходи што органите и орга-
низациите на федерацијата ги остваруваат со 
својата дејност во 1989 година : 666 

308. Упатство за дополнение на Упатството за по-
требната документација за остварување право 
на средства за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитет-
но сортно семе 666 

309. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, на семејната 
инвалиднина и на зголемената семејна инвали-
дина, додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 
година 667 

310. Наредба за измена на Наредбата за утврдува-
ње на највисокиот износ до кој може да се оп-
редели пензијата и додатокот кон пензијата од 
1 јануари 1989 година 667 

311. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1989 
година 667 

312. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1989 година 668 

313. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување ца боречкиот додаток во 1989 година - 668 

314. Одлука за дополнение на Одлуката за условите 
под кои наплатата и плаќањето во работењето 
со странство можат да се извршат во ефектив-
ни странски пари и за условите под кои напла-
тата во Југославија се врши во ефективни 
странски пари, странски чекови и кредитни 
писма , 668 

I 
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Страна 
315. Одлука за измена на Одлуката за каматните 

стапки на средствата депонирани кај Народна-
та банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономни-
те покраини 669 

316. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во 
социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини за март 1989 година - 669 

317. Коефициенти на 'растежот на цените на мало 
во март 1989 година за Ревалоризација на по-
барувањата и обврските кај банките и другите 
финансиски организации 669 

318. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 669 

Страна 
319. Одлука за измена на Одлуката за износот на 

дневниците на претседателот и на судиите на 
Уставниот суд на Југославија 670 

320. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од потесното семејство на претседате-
лот и на суд,иите на Уставниот суд на Југосла-
вија 670 

321. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на секретарот на Уставниот суд и 
на раководните работници што ги назначува 
Уставниот суд на Југославија 670 

Назначување и разрешувања - 670 
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