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69. 
Врз основа на ст. 5 одделот 2 главата XXV на ' 

Сојузниот општествен план за 1965 година, а во 
врска со чл. 23 и 32 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет (^Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), и точ. I под 3 и 4 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-
ТИ? АЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ 

ЗА ИЗВОЗ 
1. Се забранува извозот на следните производи: 

а) индустриски производи: 
од гранката 112 (Јаглен): сите видови јаглен; 
од гранката 113 (Нафта): сурова нафта и на-

фташ! деривати (освен оние од тон. 3 на ова ре-
шение); 

од гранката 114 (Црна металургија): старо же-
лезо, отпадоци од железо, стар машински лив, же-
лезна, руда; 

од гранката 115 (Обоена металургија): феромо-
либден, калциуммолидбат, концентрат на молибден, 
волфрамов концентрат, фероволфрам, селен месинг, 
отпадоци! од месинг, струготини од месинг, отпадоци 
од бакар, стоуготини од бакар, отпадоци од бакарни 
легури, струготини од бакарни легури, отпадоци од 
олово, отпадоци од цинк, отпадоци од алуминиум, 
бакарни легури; 

од гранката 116 (Неметали): азбестно влакно Ш 
и IV класа, маглезит суров, графит мелен; ф 

од гранката 120 (Хемиска индустрија): сите ви-
дови вештачки ѓубриња, сумпорна киселина., син 
камен, брашно од коски; 

од гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 
313 (Експлоатација на шуми): обловин^, јамско дрво, 
сите видови делкани и резани прагови, огревно 
дрво од костени и четинари, целулозно дрво од 
четинар^, танинско дрво од костени; 

од гранката 123 (Индустрија на целулоза, дрве-
сина и хартија): тешко пропуст л ива; хартија, кар-
тон, сите видови отпадоци од хартија; 

од гранката 125 (Индустрија на кожа): сурова 
крупна кожа; 

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): су-
рови и одмастени коски, сите видови брашно, маст, 
масло, путер, масло за јадење, лој, сурова и сува 
сланина, сало, шеќер, крмно брашно, рибино брашно, 
комбинирана концентрирана храна за добиток, ре-
занци од шеќерна репа, маслени погачи, маслени 
сачми, трици, меласа; 
б) селско-стопански производи: 

пченица, јачмен, 'рж, овес, напо лица, е л да, про-
со, грав (освен тетовски), соја, маслодајна репица, 
сончоглед, семе бд памук, семе од коноп, семе од 
детелина и луцерка, женски телиња. 

2. Ако за некои од производите од горната точ-
ка е дадена во 1954 година извозна дозвола, Упра-
вата за надворешна трговија може оваа дозвола 

да ја обнови, но само за количините што врз основа 
на цитираните дозвола не се извезени. 

3. Следниве производи можат да се извозат са-
мо во границите на утврдените контингенти: 
а) индустриски производи: 

од гранката 111 (Електростопанство): електрич-
на енергија; 

од гранката 113 (Нафта): нафтини дервити: спе-
цијални бензини, плинско масло, масло за горење, 
масла за подмачкување, саѓи; 

од гранката 114 (Црна металургија): безшавни 
цевки, шавни цевки, груб и среден лим, тенок и; 
фин лим, поцинкуван лим, ладно валјаци траки, 
влечен челик, средни и лесни профили, бетонско 
железо; 

од гранката 115 (Обоена металургија): електро^ 
литен бакар, рафинирано олово, цинк, цилков кон-
центрат, алуминиум во блок, валјалнички произ-
води од бакар и бакрени легури, валјалнички про-
изводи од алуминиум, згури од сите обоени метали; 

од гранката 116 (Неметали): рамно стакло; 
од гранката 117 (Метална индустрија): обични 

бруќе од тељ; 
од гранката 120 (Хемиска индустрија): туткал; 
од гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранката 

313 (Експлоатација на шумите): резана граѓа од 
четинари, огревно дрво, костенов екстракт; 

-од гранката 123 (Индустрија на целулоза, дрве-
сина и хартија): лепенка од сите видови, друга 
хартија (освен цигаретпапир); 

од гранката 124 (Текстилна индустрија): памуч-
ни тканини, тканини' од целвлакно и вештачка сви-
ЈЈа, памучен конец, кадела и колчишта;^ 

од гранката 125 (Индустрија на кожа): сурова 
ситна кожа (освен јарешка), свинска галантериска 
кожа; 
б) селско-стопански производи: 

уродица, крупен добиток и месо, дебели свињи^ 
свињско месо, коњи за работа и расплод и ждре-
биња, расплодни јуници и расплодни бикови, грав 
тетовец. 

4. Контигентите за производите од горната точ-
ка ги утврдува со решение Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет. 

Во границите на контингентите утврдени на на-
чинот од горниот став Управата за надворешна 
трговија ќе ги опредили во согласност со Сојузниот' 
завод за стопанско планирање, Сојузната надвореш-
но-трговска комора, Сојузната индустриска комора 
и Сојузот на селско-стопанските комори на ФНРЈ, 
количините што можат да се извезат во поодделен 
временски период водејќи сметка за можностите за 
пласман на овие производи на странски пазар и за 
условите и потребите на внатрешниот пазар. Ако 
овие органи не постигнат согласност за количините 
и временските периоди, конечно решение за тоа 
ќе донесе Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет. 

5. Извозот на производите од точ. 3 на ова ре-
шение може да се врши само со одделно одобрение 
од Управата за надворешна трговија в 



Страна 106 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 23 февруари 1955 

6. Управата за надворешна трговија, во соглас-
ност со Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет ќе издаде упатство за начинот на распо-
делбата на контингентите, како и упатство за начинот 
на давањето одобрение за извоз на производите 'од 
точ. 3 на ова решение, и ќе пропише мерки за 
спречување извозот над контингентите утврдени на 
начинот од тон. 4 на ова решение. 

7. По исклучок од одредбата на ЈГОЧ. 13 ст. 2 
-од Одлуката за начинот и условите според кои се 
пресметува разликата во цените при увозот и изво-
зот („Службен лист на, ФНРЈ", бр. 50/54), разликата 
во цените при извозот на производите од точ. 3 на 
ова решение се пресметува според цитираната 
одлука, без обѕир кога се ,склучени односните изво-
зни работи. 

Горниот став не се однесува до работите на 
извозот Јна оние производи од точ. 3 на ова решение 
за кои во 1954 година не биле утврдени контингенти, 
(како и на извозот по оние работи што се склучени 
до 30 ноември 1954 година за кои Управата за над-
ворешна трговија издава во 1954 година дозволи 
за извоз. 

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
обја,вува,њето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 13 

33 февруари 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукматеовиќ, с. р. 

70. 

Врз основа на одделот 3 главата XXV од Сојуз-
ниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 23 од ,Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 3 од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА УВОЗ НА 

НЕКОИ ЏРОИЗВОДИ 
1. За 1955 година се утврдуваат следниве контин-

генти во чии граници можат да се увезат произво-
дите споменати во ова решение: 

од гранката 113 (Нафта): 
а) моторно уље 700 тони 
б) авио уље (освен за потребите на 

ЈНА) 250 тони 
2. Во границите на контингентите утврдени во 

предната точка Управата за надворешна трговија ќе 
издава поединечни одобренија за ко,личините на 
односните производи што можат да се увезат. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 9 

7 февруари 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмавовиќ, с. р. 

71. 
Врз основа! на чл. 26 од Законот за прометот на 

семенската стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54), 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА СЕМЕНСКАТА 

СТОКА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Во промет може да се пушти само земјоделска 

семенска стока (во натамошниот текст: семенска сто-
ка) што е здрава и што му одговара на пропишаниот 
квалитет. 

Здравствената состојба на семенската стока се 
утврдува според Основниот закон за заштита на 
растенијата од болести и штетници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/54). 

Одредбите за квалитетот на семенската стока се 
содржани во „Нормите за квалитетот на семенската 
стока", кои се составен дел од овој правилник. 

Член 2 
Семенската стока' што се пушта во промет може 

да биде сортна или несортно, како и дозволена ме-
шавина на разни видови и сорти. 

II. Сортна л иесортна семенска стока 
Член "3 

Како сортна семенска стока се смета: 
—оригинално (изворно) семе на новопроизведени 

признаени стоки; 
— елитно семе на признаени сорти; 
— сортни репродукции на оригинално или елит-" 

но семе од признаени сорти; 
— семе на одобрени признаени, домашни или одо-

машнети сорти. ^ 
Семето цитирано во горниот став ќе се смета 

како сортна семенска стока само ако потекнува од 
сортите признаени од органот надлежен за призна-
вање сорти на семиња. 

Како сортна семенска стока се смета и семето 
на увезените сорти -со сортен цертификат од стран-
ство, како и семето на увезените сорти без сортен 
цертификат ед странство, ако и' припаѓа на сортата 
признаена во земјата — извоз ни ца, а овластената 
домашна научно-истражувачка установа ќе издаде 
уверение за сортната идентичност на посевот. 

Член 4 
Не се смета како семенска стока мешавина од 

семиња на разни сорти од иста култура, како ниту 
семенската стока што е составена од иста сорта, 
ако не е произведена во иста година и во исто 
климатско подрачје. 

Ш. Дозволени мешавини на семенска стока 
Член 5 

Позволени се само следниве мешавини на се-
менска стока: 

— мешавина на само зимски или само јари 
граори; 

— мешавина на граор со гра,шок за добиток на 
само зимски или само јајзи сорти; 

— мешавина на треви; 
— мешавина на треви со детелина или луцерна; 
— мешавина на повеќе сорти од ист вид на се-

миња од цвеќе. 
Не може да се пушта во промет мешавина на 

семенска стока што е позволена во смисла на гор-
диот став ако содржи состоиш! од други културни 
растенија над најголемиот позволен процент на која 
и да е чиста култура што ја сочинува мешавината 
(на пример, ако мешавината на влакнест граор со 
грашок за добиток содржи состоини од други кул-
турни растенија над 6%). 

IV. Квалитет на семенската стока 
Член 6 

Семенската стока што се пушта во промет во 
поглед на клијавоста, чистотата, влажноста и лру-
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Народна република 
Штембил на установата за 
испитување семиња 
Број и датум 

Образец бр. 1 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗРНЕСТА СЕМЕНСКА СТОКА 

Број на главната книга на испитувањето — 
Број на деловодниот протокол 
Примено на испитување (датум) 
Тежина на средните мостри кг 
Тежина на партијата кг 
Број на атестот 
Година на жетвата 
Пријавил за испитување 

Култура: а) латинско име 
б) народно име 

Сорта 
Сортна репродукција 
Сортен квалитет 
Број и датум на потврдата за издвојување 

на посевот 
Потекло 
Семенска класа 

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО 
Семе на основната култура (чистота) 
Семиња на другите културни растенија 
Семиња на плевели 
Отпадок од семе на основната култура 
Други примеси 

% 
% 
% 
% 

Вкупно: 100 % 

Вид семиња од културни растенија (народно и латинско име)  
Вид семиња од плевели 

семенската стока не е заразена со здраво семе од зилина косица и други опасни кар?н-
тагаски 'плевели преку позволената граница 

Клмјавост 
Енергија на шишенцето (по дни) 
Јаки зрна : 
Ненормални к лици, болно и неклијаво семе 

% % 

В к у п н о : 100 % 

Употребна вредност: 
чистота X клијавост 

100 
Содржина на влагата — 
Број на клици кај Бета видови на 100 клопчиња 
Здравствена состојба 
Други испитувања 
Забелешка 

Ова уверение важи осум месеци од денот н а издавањето. 
Шеф на одделението, 

(Тркалест печат) 

% 

Директор, 

УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО 
Грб на образецот бр. 1 

Сите колони во уверението треба задолжително да се исполнат. Колоните за кои нема податоци 
треба да се исполнат со цртички. 

Уверенијата со неисполнети или неправилно исполнети колони не важат. 
Ако семенската стока е пломбирана од установата за испитување семенска стока или од некој 

овластен орган, на линијата во првиот ред треба да се стави „ во пломбирани вреќи", а во 
22-иот ред на линијата треба да се стави „Озаа партија " 

Ако уверението се издава за доставена мостра, на горната линија ќе се стави „доставената 
мостра", на линијата во 22-иот ред ќе се напише „о ваа мостра 

Колоната „сортна репродукција" се исполнува сауо кај сортната семенска стока со ознака 
„елита", „оригинално семе", „прва сортна ^репродукција" итн. 

Колоната „сортна" се исполнува само кај сортна семенска стока. 
Колоната „сортен квалитет" се исполнува само во случај ако од надлежната комисија се опре-

делени повеќе сортни квалитети за односната сорта. 
Како потекло се означува кај сортната семенска стока името на производителот и земјодел-

ското стопанство, местото и околијата, во која стоката е произведена, а кај несортна семенска стока, потз^ 
сното производно подрачје (на пр.: Источен Срем, Шумадија, Петра, Горна Посавина и сл.). Кај уве-с 
зена семенска стока се означува името на државата и, по можност, потесното производно подрачје в^ 
односната држава, во која е стоката произведена. 

Во колоната „здравствена состојба" се озн ачува болеста односно заразата со која е заразена 
семенската стока или, ако е здрава, се означува: „исправно". 

Во колоната „Забелешка" доколку уверението се издава за доставена мостра, да се цитира дека 
за сите податоци за партијата (тежина на партијата, година на жетвата и др.) гарантира стопанската 
организација, што је пријавила семенската стока з а испитување. 

Шефот на одделението го потпишува уверението ако во одделението на установата се испи-
тува семенската стока. 
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Народна република 
Штембил на установата за 
испитување семиња 
Број и датум 

Образец бр. % 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСК А СТОКА ВО ПЛОМБИРАНИ ЗАВОИ 

Број на главната книга на испитувањето Потекло 
Број на деловодниот протокол Семенска класа - - - - - - -
Примено на испитување - - - ^ 
'Тежина на средните мостри кг д 

^Тежина на партијата кг - - - . / 
Броеви на атестите - . . . 

Пријавил за испитување — 

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО 
Семиња на културите во мешавината: 
1) - - - -
2) - - - - - - -
3 ) - - - . . 
4 ) - - - ^ ^ 
5 ) - -
6 ) - -

% % % 
% % % 

Вкупно семиња на основните култури (чистота) 
Семиња на други културни растенија -
Семиња на плевели . - -
Отпадок од семиња на основните култури 
'Други примеси  

% 
% 

В к у п н о : 100 % 
Клијавост на културите во мешавината: 
1) - - - - - - -
2) - - - -
3) -
'4) - - - - - - - - -
5) 

- - - - - - -
,Средна клијавост на семињата во мешавината 
,Средна содржина на ненормални клици, на 
болни и неклијави семиња -

В к у п н о : 100 % 
Ова уверение важи осум месеци од денот на издавањето. 

Шеф на одделението, 

Оваа партија семенска стока не е 
заразена со семе од вилина косица 
и други опасни карантински пле-
вели преку позволената граница. 
Употребна вредност: 
Чистота х средна к л и ј а в о с т ^ ^ ^ 

100 
% 

Содржина на влага % 
Здравствена состојба — -

Забелешка 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Директор, 

(Тркалест Отечат) 

Грб на образецот бр. 2 
УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО 

Сите колони во уверението треба задолжително да се исполнат. Колоните за кои нема пода-
тоци треба да се исполнат со цртички. 

Уверението со неисполнети или неправилно исполнети колони не важи. 
^ Во тежината на средните мостри се засметува вкупната тежина на земените мостри и испра-

тени до установата за испитување семиња, без обѕхф дали се земени како средни или од поодделни 
вреќи. 4 

Како потекло се означува потесното производно подрачје (на пр.: Источен Срем, Шумадија, 
Петра, Горна Посавина и сл.). Кај увезена семенска стока се означува државата и, по можност поте-
сното производно подрачје во односната држава во кое стоката е произведена. 

Во колоната „здравствена состојба" се означува болеста односно заразата со која е заразена 
стоката или, ако е здрава се означува: „исправно". 

Имињата на поодделни култури во мешавината се испишуваат со ред, од онаа култура што 
ја има по тежина мешавината најмногу, па до онаа што ја има најмалу. 

Средната клијавост на семињата се пресметува така што процентот на клијавоста на секоја 
култура во мешавината да се помножи со процентот на семето на односната култура во мешавината^ 
и та,ка добивените производи да се соберат и поделат со процентот на семињата од сите основни 
култури во мешавината. 

Шефот на одделението го потпишува уверението ако во одделението на установата се испитува 
семенската стока. , - , , . , ^ . 
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гите особини мора да им одговара на пропишаните 
услови. 

Се смета дека им одговара на пропишаните 
услови и семенската стока која во поглед на чисто-
тата и клијавоста отстапува од пропишаните усло-
ви, ако тие отстапувања не ги преминуваа,т грани-
ците од чл. 7 и 8 од овој правилник. 

Член 7 
Дозволени отстапувања во поглед на чисто-

тата се: до 1% за семенската стока- за која е про-
пишана минимална 'чистота од 95%; до 2% за се-
менската стока за која е пропишана чистота меѓу 
90—95%; до 3% за семенската стока за која е про-
пишана чистота помала од 90%. 

Отстапувања во поглед на чистотата можат да 
бидат само поради наголемување количината на 
странски мртви состоиш!. 

Член 8 
Дозволени отстапувања во поглед на клијавоста 

се: до 2% за семенска стока за која е пропишана 
минимална клијавост од 90%; до 3% за семенска 
стока за која е пр-опишана клијавост меѓу 80—90%?, 
а до 5% за семенска стока за која е пропишана кли-
јавост помала од 80%. 

Член 9 
Во внатрешниот промет може да се пушти и се-

менска стока чијашто чистота поради наголемува-
њето количината на мртви странски состоиш! и 

Образец бр. 3 Народна република 
Штембил на установата за 
испитување семиња 
Број и датум 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ 

И РАСАДИ 
Број на главната книга на испитувањето Култура: а) латинско име 
Број на деловодниот протокол б) народно име 
Примено на испитување Сорта 
Тежина на средните мостри кг Сортна репродукција 
Тежина на партијата јсг Сортен квалитет - — ' -
Броеви на атестите Број и датум на потврдата за издвојување на 
Пријавил за испитување посевот 

- Број и датум на потврдата, за здравствен преглед 
- - - - - . - . - — — - - - шшшш аме мж (мм на стоката --

Потекло 

НАОД НА ИСПИТУВАЊЕТО 
На поправните кртоли, луковици и семеници-извод ници на основната сорта % 
Примеса на основната сорта (деформисани, нетипични, помали и поголеми од пропишаната норма): % 
Исправни' примеси од други сорти - - % 
Примеса на заразени со ^карантински растениски болести и штетници до дозволената граница — % 
Примеси од иртоли, луковици и семеницигизводаи ци со повредена кожичка, повредени, згнетени, 
измрзнати или повредени со хемиски средства и со горештина % 
Механичка нечистота (земја, камења и др.) - - - - - % 

В к у п н о : 100,0 % 
Класа на стоката — 
Забелешка -

Ова увереле важи 30 дена од денот на издавањето. 

Шеф на одделението, ' л г ' Директор, 

(Тркалест печат) 

Грб на образецот бр. 3 

УПАТСТВО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕТО 
Сите колони во уверението треба задолжи телно да се исполнат. 
Колоните за кои нема податоци треба да се исполнат со цртички. 
Уверението со неисполнети или неправилно исполнета колона не важи. 
Колоната „сортна репродукција" се испол нува со ознака „елита", „оригинално семе", „прва 

сортна репродукција" итн. 
Колоната „сортен квалитет" се исполнува само ако од надлежната комисија се определени 

повеќе сортни квалитети за односната сорта. 
Како потекло се означува името на произ водителот и -земјоделското стопа,нство, местото и 

околијата, во која е произведена стоката. 
Не може да се издава уверение за стока ш то потекнува од подрачје од каде со карантин е 

забрането да се испраќа семенска стока на одвоена та култура односно сорта, освен ако е во прашање 
стока која е произведена во истото подрачје во кое се врши пломбирање на заводот и во Кое ќе се 
продаде. Не може да се издава уверение за стока за разена со карантински болести и штетници. 

Шефот на одделението го потпишува уверен пето ако во одделението на установата се испитува 
виенската стока. 
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послаба клијавост отстапува повеќе отколку што е 
дозволено во чл. 7 и 8, но таква стока се смета како 
стока од втора класа. Тоа отстапување може да 
биде: 

1) во поглед на чистотата: 
а) кај семенската стока на треви, тревни ме-

шавини и треви со детелина или луцерна — до 10%; 
б) кај сите други семенски стоки — до 5%; 

2) во поглед на клијавоста: 
а) кај семенската стока на житата — до 10%; 

б) кај елитното и оригиналното сортно семе 
од признаени сорти: — до 50%, 

в) кај сета друга семенска стока — до 25%. 
Член 10 

Семенската стока со поголемо отстапување во 
поглед на чистотата или клијавоста отколку што е 
позволено во горните членови или со поголема вла-
га отколку што е пропишано не може да се пушта 
во промет. 

Член 11 
Уверението за квалитетот и здравствената со-

стојба на семенската стока во смисла на чл. 7 од 
Законот за прометот на семенската стока и атестот — 

за семенската стока во смисла на чл. 8 од тој закон 
стока се издаваат на пропишаните обрасци што ед 
составен дел од овој правилник. 

Член 12 
Уверението за квалитетот и здравствената со-

стојба на семенската стока за внтрешниот промет 
се издава: за зр-неста семенска стока на образецот 
бр. 1, за мешавина на семенска стока на образецот 
бр. 2 а за семенската стока на кртоли, луковица 
семеници — изводници и расади на образецот бр. 3. 

Член 13 
Атестот се издава: за зрнеста сортна семенска 

стока на образецот бр. 4, за зрнеста несортна семен-
ска стока на образецот бр. 5. за мешавина семенска 
стока на образецот бр. 6, а за семенска стока на кр-
толи, луковица семеници — изводници и расади на 
образецот бр. 7. 

Член 14 
За семенска стока што е предопределена за 

извоз уверението се издава, и тоа: 
а) за зрнеста семенска стока што не е пломби-

р а н — меѓународен цертификат со сина боја, 
б) за зрнеста семенска стока што е пломбирана 

меѓународен цертификат со портокалова боја; 

Образец бр. 4 

АТЕСТ ЗА СОРТНА ЗРНЕСТА СЕМЕНСКА СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 
а) од лице: б) од опачина: 

о \ /" 
Грбот на. ФНРЈ 

Народна република 
Установа 
Култура 
Сорта 
Број на потврдата за издвојување посевот од 
кој потекнува стоката 
Година на производството 
Производител 
Место околија 
Број на деловодникот 
Број на атестот 
Датум на пломбирањето '' 
Со овој атест се гарантира дека семенската 
стока во оваа вреќа е од означената култура, 
сорта, и потекло, дека нејзината здравствена 
состојба е исправна и дека нејзините семен-
ски квалитети им одговараат на вредностите 
означени во уверението во долниот дел на 
атестот. 

Пломбирал: Директор: 

:М, П.= 

Број на атестот 
Култура 
Сорта 
Производител 
Место 
Датум на пломбирањето 
Сортна класа на посевот 

: о 

о \ 
АТЕСТ ЗА СОРТНА ЗРИЕСТА СЕМЕНСКА 

СТОКА 
Гаранцијата важи само за семенската стока 
во вреќа прописно затворена со државна 
пломба. цела (незакрпена) и неоштетена. Ате-
стот не важи без долниот одвоен дел. 
Долниот одвоен дел на атестот ќе го прицвр-
сти на вреќата сопственикот на стоката што ја 
пушта во промет и може да го запломбира со 
своја пломба. 
Гаранцијата за семенските квалитети трае 
најмногу 8 месеци од денот на пломбирањето, 
а тогаш испитувањето на семенската стока и 
пломбирањето на вреќата мора да се повтори. 
Долниот дел на атестот не важи без тркалест 
печат на установата за испитување семиња, 
втиснат преку пререзот на атестот. 

Семенска класа на стоката % 
Чистота % 
Клијавоот % 
Број на климите на 100 клопчиња % 
Хл. тежина кг, 
Тежина 1.000 зрна гр 

/ V о Ј 
Атестот е печатен на хартија од јак картон розова боја 1 1 , 
Големина на атестот: 8 см широчина, 15 см должина, од што 11 см отпаѓа на горниот дел. а 

4 см на долгиот дел на атестот. " - ; . 
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Образец бр. 5 
АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА ШГСОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 

а) од лице: 

о 
Грбот на ФНРЈ 

Народна република 
Установа 
Култура 
Потекло 
Број на деловодникот 
Број на атестот 
Датум на пломбирањето 
Со овој атест се гарантира дека семенската 
стока е од означената култура и потекло, дека 
не е заразена со вилина косица и со други 
карантински! плевели и д^ка нејзината здрав-
ствена состојба и семенските квалитети им 
одговараат на податоците означени во уве-
рението. 
Пломбиран: Директор: 

М.Л. 

б) од опачина: 

о 
АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА НЕСОРТНА 

СЕМЕНСКА СТОКА 
'Гаранцијата важи само за семенската стока 
во вреќа прописно затворена со државна 
пломба, тдела (незакрпена) и неоштетена. 1Па-
рашрфига за ,семенските квалитети трае анај-
многу В месени -од денот на пломбирањето, а 
тогаш испитувањето на семенската -стока л 
пломбирањето на вреќата мора да се повтори. 
За потеклото на семенската стока гарантира 
подносителот на пријавата за испитување на 
-семето. 
Не се дава гаранција за потеклото на увезе-
ната семенска стока. 

Атестот е печатен на хартија од јак картон сина боја. 
Големина на атестот: 8 см широчина, 11 см должина 

Образец бр. Ђ 
АТЕСТ ЗА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСКА СТОКА 

а) од лице: 

/ о \ Г 
Грбот на ФНРЈ 

Народна република ж - , 

^стевева - —'— — -— 
Култури во мешавината: 
1) ^ -
2). ' 
3 ) 
4 ) 
5 ) : 
6 ) -
Дотекло 
Број на деловодникот 
Број на атестот 
Датум на пломбирањето 
Со овој атест се гарантира дека семенската 
мешавина во оваа вреќа е од означените кул-
тури и дотекло, дека не е заразена со вилина 
косица и со други карантински плевели и 
дека нејзината здравствена состојба и семен-
ските квалитети им одговараат на податоците 
означени во уверението. 
Пломбиран Директор: 

М. П. 

б) од опачина: 

о Л 
АТЕСТ ЗА МЕШАВИНА НА СЕМЕНСКА 

СТОКА 
Гаранцијата важи за. семенска стока во вреќа 
прописно затворена со државна пломба, цела 
(незакрпена) и неоштетена. 
Гаранцијата за семенските квалитети трае 
најмногу Ѕ месеци од денот на пломбирањето, 
а тогаш испитувањето на семенската стока и 
пломбирањето на вреќата мора да ,се повтори, 
За потеклото на семенската стока гарантира 
подносителот на пријавата за испитување на 
семето. 
Не се дава гаранција за потеклото на увезе-
ната семенска! стока. 

Атестот е печатен на хартија од јак картон жолта боја. 
-Големина на атестот: 8 см широчина и 14 см должина. 
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в) за семенска стока на кртоли, луковица се-
метаици — наводници и расади — уверение на обра-
зецот бр. 8. 

За семенската стока што е предопределена за 
извоз се издава атест и тоа: 

^ а) за зрнеста семенска стока што' е пломби-
ран^ на образецот бр. 9, 

б) за семенска, стока на кртоли, луковица се-
меници-изводници и расади на образецот бр. 10. 

Член 15 
Меѓу народ ниот цертификат со портокалова боја 

и меѓународниот цертификат со сина боја,, служат 
како доказ за сообраќајните и царинските органи 
дека семенската стока им одговара на условите про-
пишани во Законот за прометот на семенската стока 
и дека може да се извезе. 

Уверението за квалитетот издадено за семенска 
стока на кртоли, луковици, семеници-изводници и 
расади на образецот бр. 8 служи, како доказ за 
сообраќајните и царинските органи дека семенската 
стока им одговара на условите пропишани во За-
конот за прометот на семенската стока и дека може 
да се извезе. 

Член 16 
Уверението за квалитетот на зрнестата семен-

ска стока од чл. 12 (образец бр. 1 и 2) и меѓународ-
ниот портокалов и син цертификат од чл. 14 на 
свој прав,илник важат 8 месеци од денот на изда-
вањето. 

Семенската стока за која што во смисла на гор-
ниот став издадените исправи престанале да ва-
жат, може да се пушти во промет ако по повтор-
ното испитување се покаже дека стоката во поглед 
на квалитетот им одговара на пропишаните услови, 
а врз основа на новите исправи за тоа. 

Уверението за квалитетот на семенската стока 
на кртоли, луковици, семеници-изводници и расади 
(образец бр. 3 и 8) од чл. 12 и 14 од овој правилник 
важи 30 дена од денот на издавањето. 

Член 17 
Семенска,та стока што потекнува од подрачје 

огласено за заразено со опасна растениска болест 
или со штетник, мора да биде снабдена и со 
одделно уверение според чл. 17 од Основниот закон 
за заштита на растенијата од болести и штетници, 

V. Начин на испитувањето на семенската стока 
Член 18 

За испитување на семенската стока важат 
одделните технички прописи за методот за испиту-
вање квалитетот и здравствената состојба на семен-
ската стока. 

VI. Пакување и означување на семенската стока 
Член 19 

Семенската стока се пакува во вреќи, ќесиња 
или ќесичиња. 

Семенската стока на кртоли. луковица семе-
ници-изводеици и расади може да се пакува и во 
кошници, сандаци и слично. 

Член 20 
Ако семенската стока се пакува во вреќ,х, ^ ^ а 

вреќа може да содржи најмногу 100 кг нето тежина 
семе, а сите вреќи во кои е пакувана семенска стока 
од една партија мораат да имаат иста нето тежина. 
Ако сета количина на семенската стока не може да 
се упакува во вреќи со иста нето тежина една 
вреќа може да има поголема или помала нето тежина. 

Образец бр. 7, 

АТЕСТ ЗА СОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА НА КРТ ОДИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И 
РАСАДИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 

а) од лице: 

/ о Т 
Грбот на ФНРЈ 

Народна република — — — — — — — 
Установа — — — — — — — - — — 
Култура - — — — — — — — — — 
Сорта — — — — — — — 
Број на потврдата за издвојување посевот од 
кој потекнува стоката — — — — — — 
Број и датум на потврдата за здравствениот 
преглед '— — — — — — 
Година на производството 
Производител 
Место — — — — — околија — — — — 
Број на деловодникот 
Број на атестот — — — — — — — — 
Датум на пломбирањето — — — — — — 
Со овој атест се гарантира дека семенската 
стока е од означената култура, сорта, потекло 
и дека не е заразена со "опасни карантински 
болести и штетници преку позволената гра-
ница и дека не потекнува од карантинско по-
драчје. 

Пломбира л: Директор: 
М. П. 

б) од опачина: 

Л о . 
АТЕСТ ЗА СОРТНА СЕМЕНСКА СТОКА НА 
КРТОЛИ, ЛУКОВИЦИ, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОД-

НИЦИ И РАСАДИ 
Гаранцијата важи само за семенската стока во 
завој прописно затворен со државна пломба, 
цел (незакрпен) и неоштетен. 
Гаранцијата за здравствената состојба на сто-
ката трае најмногу 30 дена од денот на плом-
бирањето. 
Пломбирањето на стоката може да се повтори. 

Атестот е печатен на хартија од јак картон зелена боја, 
Големина на атестот: 8 см широчина, 12 см должина. 
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Зрнестата семенска стока може да се пакува 
само во вреќи што се цели (не смеат да се крпени), 
,чисти, достаточно јаки и цврсти што можат да ја 
јдржат соодветната семенска стока, а ако семенскава 
стока се пломбира и атестира вреќите мораат да 
бидат и без раб. 

Член 21 
Количината на зрнеста семенска стока до 10 кг 

нето тежина може да се пакува! и во платнени неси-
ба, а до 5 кг и во ќесиња од цврста хартија. 

Член 22 
На секој завој со семенска стока (вреќа, ќесе, 

сандак и др.) мора да се стави: назив и место на 
стопанската организација односно установа што ја 
пушта стоката во промет, име на културата на семето 
(за внатрешен промет — народно име, а за извоз — 
научно име или народно име од земјата увозница), 
а за сортна семенска стока — и сортата, нето тежи-
ната на семето и годината на производството. Наве-
дените ознаки мораат да се стават и во завој. 

Ако е во прашање пакување на позволена ме-
шавина на семенска стока, мора да се стави и озна-
ката од кои мешавини е составена, и во кој процент, 

République Populaire de - Образец бр. 8 
Timbre de l'Institut pour Formulaire JNs 8 
le contrôle des semences 
Numéro et date 

BULLETIN D' ANALYSE 
SUR LA QUALITE DES SEMENCES DES TUBERCULES, DES BULBES, DES PORTEGRAINES ET DES 

PLANTS DANS LES COLIS PLOMBÉS 
(POUR EXPORT) 

Numéro du registre principal d'analyses — — — — — — — — — — — — — — — — —, 
Numéro du protocole — — — — — — — — — — — — — — — —. — — — — — —s 
Date de la réception de l'échantillon — — — — — - — — — — — — — — — — — - , 
Poids moyen des échantillons — — — — — — — — — — — — — — — — — . — — —* 
Poids du lot en kilos — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

.Numéros de l'attestation — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —» 
Présenté pour l'analyse par — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Espèce de semences: a) en latin — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

b) en français — — — — — — — — — — — — — — — —* — —, 
Variété — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Reproduction de la variété — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Qualité de la variété — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Numéro et date de l'approbation de la culture — — — — — — — — — — — — — — — — 
Numéro et date du certificat phytopathologique du lot — — — — — — — — — — — — — — 
Origine — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — — — — — — — 

RÉSULTATS DE L' ANALYSE 
Tubercules, bulbes, porte-graines, ou plantes purs de la variété analysée — — — — —, — % 
Semences non conformes à la variété analysée (deformées, non identiques, plus petites ou plus gro-

ses que la norme prescrite) — — — — — — — — — — ~ — — — — % 
Semences pures d'autres variétés — — — — — — — — — — — — — — — — — % 
Semences infestées par les maladies et par les ennemis des végétaux non quarantenaires dans les 

limites admises — — — — — — — — — — — — — — — — — — % 
Tubercules, bulbes, porte-graines оц plants, avec la peau éclatée, endommagés, écrasés, gelés et 

abimés par des produits chimiques ou par la chaleur. — — — — — — — % 
Impuretés mécaniques (terre, pierre^ etc.) — — — — — — — — — — — — — — — % 

Total — — — — — 100% 
Classe de la semence — — — — — — — — 
Observation — — — *— — — — — — — 
La validité de ce bulletin est de 30 jours à partir de la date de sa délivrance. 

Chef de la section, # Directeur, 

Грб на образецот бр. £ 
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE BULLETIN 

Toutes les rubriques du bulletin doivent être obligatoirement remplies. 
Les rubriques pour lesquelles les indications manquent, doivent être remplies par des traits. 
Le bulletin avec une rubrique non remplie ou mal remplie n'est pas valable. 
La rubrique ^Reproduction de la variété* doit être remplie avec l'indication »Elite«, ^Semence ori-

ginales, »Première reproduction de la variétés. 
La rubrique »Qualité de la variétés ne doit être remplie que si la commission compétente a 

indiqué pour la variété corespondante plusieurs qualités vaçiétales. 
Comme origine on désigne le nom du producteur ou du domaine, de la localité et de l'arrondis-

sement de la production de la marchandise. 
Le bulletin ne peut être délivré pour une marchandise provenant de régions d'où l'exportation de 

l'espèce ou de la variété correspondante est interdite par la quarantaine, sauf s'il s'agit d'une marchandise 
qui est produite dans la même région où a lieu le plombage des sacs et dans laquelle elle sera vendue. 

On ne peut délivrer de bulletin pour une marchandise infestée par les maladies quarantenaires et 
les ennemis des végétaux. 

Le chef de la section signe le bulletin dans le cas où l'analyse a été faite dans la section de l'Institut. 

% 
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АТЕСТ ЗА ЗРНЕСТА СЕМЕНСКА 
а) од лице: 

/ о \ 
Грбот на ФНРЈ 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народна република — — — — — — 
2. Установа — — — — — — — — — 
3. Култура — — — — — — — — — 
4. Сорта — — — — — — — — — — 
15. Потекло — — — — — — — — — 
6. Број на деловодникот — — — — — 
7. Број на атестот — — — — — — — 
8. Број на извозниот цертификат — — — 

i 9. Датум на пломбирањето — — — — — ; 
10. Со овој атест се гарантира дека семенската 

1 стока е од означената култура, сорта и по- ѓ 
I текло -и дека нејзините семенски квалите-
( ^ ти им одговараат на вредностите означени ' 

во извозниот цертификат. ' 

; , Директор, 

Пломбира, ' 

М. П. 

Образец бр. Л 
СТОКА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА ЗА ИЗВОЗ 

б) од опачина: 

/ о: \ 
Grb FNRJ 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE 
DE YOUGOSLAVIE 

1. République Populaire de — — — — — 
2. Institution — — — — — — — — 
3. Espèce de semence — — — — — —' 
4. Variété — — — — — — — — — 
5. Origine — — — — — — — — — 
6. Ns du protocole — — — — — — — 
7. Ns de l'attestation — — — — — — 
8. du certificat d'exportation — — — — 
S. ;Date de l'attestation — — — — — — 

10. Par cette attestation on garantit que les se-
•mences sont de l'espèce, de la variété et de 
l'origine indiquées et que leurs qualités cor-
respondent aux valeurs indiquées dans le 
certificat d'exportation. 

Directeur, 

Plombé par, 

M. P. 

Атестот е печатен на хартија од јак -картон 'обоен иго должината ео боите «а државното знаме 
со црвена петокрака «везда »о белото поле. 
^ Големина на атестот: 8 см широчина, 12 см должина. 

^ Образец бр. 10 
АТЕСТ ЗА СЕМЕНСКА СТОКА НА КРТОЛИ, ЛУКОВИЦА, СЕМЕНИЦИ-ИЗВОДНИЦИ И РАСАДИ 

ПРЕДСШРВДЕЛЕНИ ЗА ИЗВОЗ 
б) од опачина: а) од лице: о 
Грбот на ФНРЈ 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народна република — — — — — — 
2. Установа — — — — — — — — — 
3. Култура — — — — — — — — —' 
4. Сорта — — — — — — — — — — 
5. Потекло — — — — — — — — — 
6. Број на деловодникот — — — — — — 
7. Број на атестот - — — 
8. Број на извозниот цертификат — — — 
9. Датум на пломбирањето — — — — — 

10. Со овој атест се гарантира дека семенската 
стока е од означената култура, сорта и по-
текло и дека не е заразена со опасни ра-
стениски болести и штетници преку позво-
лената граница според прописите што по-
стојат во државата увозница и во ФНРЈ. 

Директор, 
"Пломбирал, 

М. П. 

о Л 
Grb FNRJ 

.RÉPUBLIQUE TÊDÊHATIVE POPULAIRE 
DE YOUGOSLAVIE 

1. République Populaire de — — — — — 
2. Institution — — — — — — — — 
3. "Espèce de semence — — — — — — 
4. Variété — — — — — — — — -r-
5. Origine — — — — — — — — 
6. ЈУГ® du protocole — — — — — — 
7. N° de l'attestation v — — — — — — 
8. Ns du certificat d'exportation — — — — 
9. Date de l'attestation — — — — — — 

10. Par cette attestation on garantit que les se-
mences sont de l'espèce, de la variété et de 
l'origine indiquées et qu'elles ne sont pas 
infectées par les maladies des végétaux et 
les insectes nuisibles au dessus de la limite 
permise par les règlements en vigueur dans 
le pays d'importation et dans la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie. 
Directeur, 
Plombé par, 

M. P. 
Атестот е печатен на хартија од јак картон 

лице се втиснати боите на државното знаме сина, бе 
лото поле. 

Големина на -атестот: 8 см широчина, 13 см д олжина. 

со раб зелена боја. По целата должина на атестот од 
ла и црвена со петокрака црвена ѕвезда во бе-
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НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА СЕМЕНСКАТА СТОКА 
— количини на партии, средни мостри и семенски квалитет на семенската стока за промет — 

Латински назив 
ê" (научно име) 
ек <D CL 

Н а ш н а з и в 

s » H 
S д H s 
S О. s * 
О <d /• ,и ВИ 
4Ѕ а с С Е i 

i о р* СО Оч £ О сО Л* си s н * и 
Св S 

со о со н 
X * О 
4> СО 

H о s 
H s ат 

ад икув. евниеи 

ah s H £ 
te 5 « * 

H® 
o g n S «s 

Забелешка 

S и 
& 

W Д CQ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Agrqstis alba Росуља бела 200 10 85 3 1 
» 

85 16 
2. Agrostis vulgaris Росуља обична 200 10 85 3 1 85 16 
3. Achillea Millefo- Ајдучка трева 

lium Столисник 200 30 85 3 1 60 15 -

Бусика, Бусета 
4. Aira e^espitosa Велики бус 1000 20 80 5 — G0 16 4. Aira e^espitosa 

Бусика змиеста, Мал 
5. Aira flexuosa бус 1000 20 75 5 — 60 16 
6. Allium cepa Кромид 2000 50 95 0,5 — 70 15 > 

7. Allium porrum Праз 2000 50 98 0,5 — 75 15 
8. Alopecurus pra-

tensis Лиоичина опашка 1000 50 65 5 1 65 16 
9. Anetfoum graveo-

lens Миродија 1000 50 92 1 — 60 15 
10. Anthoxanthum Мирисавка, Миризли-

odoratum ва трева 1000 50 90 — — 60 16 
11. Anthyllis vulne-

raris Рановка 5000 — 85 2 1 80- 15 Се ваѓаат по-
одделни мо-
стри од 100 гр 

12. Apium graveolens Целер 1000 50 95 1 — 75 15 

13. Arachis hypogaea Кикирики 10000 1000 99 0,5 80 11 
14. Asparagus offici* 

nalis Шпаргла 2000 50 99 0,5 — 80 15 
15. Avena elatior Француски љуљ 2000 50 90 3 2 80 16 

16. Avena flavescens Златна овсуља 1000 50 80 3 1 65 16 
17. Avena sativa Овес, Зоб 20000 1000 98 0,5 0,5 95 16 Средни мостри 

- за испитување 
хектолитар-
ска тежина 
се ваѓаат 
1500 гр. , 

il8. Beta vulgaris cycla Блитва Манголд 1000 300 97 — — 80 15 
il9. Beta vulgaris sa- i 

: tiva (esçulenta) Крмна репа 10000 500 97 — — 75 15 
.20. Beta vuigaris cru-
j enta (hortensis 
| rubra) Цвекло 10000 300 97 0,5 — 80 15 
»21. Beta vulgaris 
! sacharifera Шеќерна репа 10000 500 < 97 0,5 — 80 15 
<|22. Brassica Napus 
i oleif ега Маслодајна редица 5000 50 98 1 . — 90 12 
23. Brassica Napus Еро егава, Подземна 

1000 30 97 0,5 90 15 ( esçulenta реттаца 1000 30 97 0,5 — 90 15 
,24. Brassica Napus 1000 30 '97 85 15 rapifera Зел кина репица 1000 30 '97 — — 85 15 
25. Brassica oleracea 1000 30 98 0,5 . 90 15 capitata Зелка 1000 30 98 0,5 . — 90 15 
26. Brassica oleracea т 

30 98 0,5 80 15 • botrytis Карфиол 1000 30 98 0,5 — 80 15 
27. Brassica oleracea 1000 30 97 0,5 90 15 gongyloides Келераба, кораба 1000 30 97 0,5 —• 90 15 
28. Brassica oleracea 30 98 0,5 90 15 Sabauda Кељ 1000 30 98 0,5 — 90 15 

*) Како најголема тежина на партијата семенска стока се смета онаа количина семенска стока од ист 
култура и сорта од* која се Btara еден или п о в е ќ е мостри за испитување, и за испитувањето на ква-
литетот и здравствената состојба се издава едно уверение. 

•/Како тежина на средна мостра се смета онаа количина семе што се зема од една партија семенска 
ч стока заради испитување квалитетот и здравствената состојба на таа семенска стока. 
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 И 

29. Brassica Нара olei-
fera Огр штица 5000 50^ 97 — — 90 15 

30. Brassica Rapa ra- Пострна репа, 
pifега Репа угарница 5000 50 97 0,5 — 95 15 

31. Bromus arvensis Коњска трева 50.00 , 100 85 5 1 80 16 
32. Cannabis sativa Коноп, кадела, 10000 500 97 — — 85 13 
33. Capsicum annuum Пипер 1000 30 98 0,5 — 70 15 
34. Carthamus tincto-

Пипер 

rius Шафраника 1000 200 98 — 95 13 
, 35. Carum carvi Ким 1000 30 95 — — 65 14 
36. Cicer arietinum Наут 1000 500 98 0,5 — 90 14 
37. Cichorium Endivia Еадивија . 1000 30 95 1 — 75 15 

, 38. Cichorium Intybus Цикорија 1000 30 95 — 85 15 
j 39. Citrullus vulgaris Лубеница 1000 200 98 — 95 15 
' 40. Cucumis Melo Диња 1000 200 98 — — 95 15 
! .41. Cucumis sativus Краставица 1000 100 98 — — ' 95 15 
;'42. Cucurbita Pepo Тиква стамболка 10000 500 98 — — 95 15 
: 43. Супата Scolymus Артичока 1000 50 95 — 80 15 
; 44. Cynosurus crista- Петлево кресте, » 

tus Креста ц 1000 30 93 2 — 80 16 
45. Dactylis glomerata 

Ежевица клупчеста, 
45. Dactylis glomerata Острица 5000 50 85 2 1 85 16 

: 46. Daucus* Carota Морков 1000 30 90 1 — 70 15 
47. Fagopyrum escu-

Морков 

fc^ lentum Ељда, Ел д а 10000 500 95 1 — 90 16 Од плевели се 
позволува само 

/ примеса F. ta-
taricum 60 
зрна. 

48. Festuca arundi- Барски виј y к, 
nacea Власуља полска 5000 50 90 2 1 85 16 

49. Festuca hetero- * 

^ phylla Власуља разнолисна 1000 30 70 2 1 70 16 
Овчи вијук, 

j 50. Festuca ovina Овча власуља 1000 30 80 2 1 80 16 
(51. Festuca prajtensis Ливадски вијук 5000 50 95 2 1 85 16 
, 52. Festuca rubra Црвен вијук, Власуља 1000 30 90 2 1 85 16 
53. Foeniculum vul-

Црвен вијук, Власуља 

gare Коморач 1000 50 94 ... 75 14 -54. Glycine hispida Соја 20000 1000 98 0,2 — 80 14 S 55. Gossypium species Памук 5000 500 99 — . 85 12 
j 56. Helianthus annuus Сончоглед 10000 500 98 95 13 ! 57. Hibiscus canna- 95 13 

binus Јаванска јута 10000 200 95 0,5 80 12 
' 58. Hibiscus escu-

Јаванска јута 0,5 
lentus Бамји, бамњи 1000 100 95 1 0,5 80 12 59. Holcus la па tus Медица 1000 30 80. 70 16 

60. Hordeum vulgare Јачмен 20000 1000 98 0̂ 5 — 90 15 Средна мостра 
за испитување 
хектолитар-

. ска тежина се 
ваѓаат 2000 гр. 

61. Lactuca sativa Салата 1000 20 95 1 штт 85 15 62. Lathyrus sativus Граор 20000 500 98 1 . 0,5 90 16 63. Lens esculenta . 0,5 90 16 
(Ervum lens) Леќа. Сечиво 10000 200 98 0,5 90 16 64. Lepidium sativum Полска салата 5000 30 98 0,5 90 16 65. Linum usitatis- 0,5 90 16 

• 

simum Лен 10000 — 98 1 0,5 90 13 Се ваѓаат само 
поодделни мо-

66. Lolium italicum стри од 100 Ypi 
(multiflorum) Италијански љуљ 5000 50 95 2 1 85 16 67. Lolium perenne Англиски љуљ 5000 50 95 2 1 85 16 

68. Lotus corniculatus 
Жолт звездан, 16 

68. Lotus corniculatus Смиљката рошкеста 1000 — 95 2 1 80 14 Се ваѓаат само 
поодделни мо« 
стри од 100 

, 69. Lotus uliginosus 
Барски звездан, 

, 69. Lotus uliginosus Смиљката барска 1006 — 95 2 1 70 14 Се вага ат само 
поодделни мо-
стри од 100 гр. 
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70. Lupinus albus Бела лупина 20000 500 98 1 0,5 85 16 
71. Lupinus angusti-

folius Теснолисна лугоша 20000 500 97 1 0,5 80 16 
72. Lupinus luteus Жолта лупина 20000 500 97 1 0,5 85 16 
73. Lupinus perennis Лутана трајна 20000 500 95 — —_ 80 16 

Дињица, Хмелеста 
74. Medicago lupulina луцерна 1000 — 96 2 1 80 13 Се вага ат само 

поодделни мо-
стри од 100 гр. 

75 Medicago sativa Луцерна 5000 — 97 2 1 85 12 Се Бараат само 
* поодделни мо-

стри од 100 гр« 
Кокотац бел 

76. Melilotus albïx (ждраљика) 5000 100 95 3 1 80 15 
77. Melilotus caeru- - 5000 100 96 3 1 70 15 

leus Кокотац син 
78. Nicotiana tabacum Тутун 5 98 — _ 80 10 
79. Onobrychis sativa Еспарзета 10000 — 97 — 1 90 14 Се ваѓаат само 

поодделни мо-
стри од 100 гр. 

80. Ornithopus sativus Серадела 5000 100 98 1 0,5 80 15 
SI. Oriza sativa Ориз 20000 1000 97 1 — 85 15 Средна мостра 

за испитување 
хектолитарска 
тежина се 
ваѓаат 2000 гр« 

82. Panicum miliaceum Просо 5000 200 95 1 0,5 90 15 
83 Papaver somni-

ferum Афион 1000 — 98 — — 80 10 Се ваѓаат само 
поодделни мо-
стри од 50 гр. 

84. l-astmaca sativa Пастрњак 5000 50 95 1 — 65 15 
85. Petroselinum sa-

tivum Магдонос 1000 30 92 1 — 65 15 
86. Phacelia tenaceti-

folia Фацелија 1000 50 95 — — ^ 80 — 
87. Phalaris arundi- « -С 

nacea Трстика, бљештавец 1000 50 95 2 1 80 16 
88. Phalaris kanari-

ensis Канарска свет лица 1000 50 93 2 1 90 16 
89. Phaseolus vulgaris Грав, боранија 20000 1000 97 — 90 16 При увозот само 

три жив и ин-
секти на 50 гр. 

90. Phleum pratense Мачнина опашка 1000 100 97 4 — 90 16 Се ваѓаат само 
поодделни мо-
стри од 50 гр. 

91. Pimpinella Anisum Анасон 1000 до 95 — — 80 
92. Pisum arvense Грашок за добиток 20000 500 95 1 0,5 90 16 При увозот без 

ниеден жив 
. инсект 

93. Pisum sativum Грашок 10000 500 95 1 0,5 90 16 При увозот без 
ниеден инсект 

Шумска ливадарка 
85 3 80 16 94. Poa nemoralis (Власњача) 200 20 85 3 1 80 16 

• Права ливадарка, 
20 85 80 16 95 Poa pratensis Власњача полска 200 20 85 3 1 80 16 

96 Poa trivialis Обична лив адарка 200 20 85 3 1 80 16 

97. Raphanus sativus Црна 'рдоква 10000 50 95 0,5 — 85 15 
98 Raphanus sativus 

10000 50 95 0,5 85 15 redicula 'Рдоквичка 10000 50 95 0,5 " " " 85 15 

99 Rheum sp. Рабарбара 1000 50 96 1 — 90 15 
100 Ricinus communis Рицинус 20000 500 99 _ 95 11 
101. Bumex acetosella Киселица 1000 30 95 тнт 80 15 
102. Scorzonora hispa- 50 90 80 15 nica Црн корен 5000 50 90 1 ттт 80 15 
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103. Secale Cereale 'Рж 20000 1000 97 0,5 — 95 15 

104. Sesamum orientale Сусам 5000 100 98 — — 95 9 
105. Setaria italica Италијанско просо 5000 200 95 1 0,5 85 16 
106. Setaria germanica Myap 5000 200 95 1 0,5 85 16 
107. Sinapis alba Горушица бела 1000 30 95 1 0,5 90 14 
108. Solanum Lyco-

persicum Домати, патлиџани 1000 30 96 0,5 85 15 
109. Solanum Melon-

15 gena Сини па,тлиџани, 1000 30 97 — — 65 15 
110. Sorghum sacha-

16 ratum Сладок сирак 10000 500 95 1 — 85 16 
•111. Sorghum suda-

. nense (exiguumy Суданска трева 10000 500 95 1 0,5 85 16 
112. Sorghum vulgare Сирак метлаш 10000 500 95 1 — 85 16 

; '113. Spinacia oleracea Спанаќ 10000 100 95 0,5 — 80 15 
»114. Trifolium hybri-

13 dum Шведска детелина - 1000 96 2 1 85 13 

115. Trifolium incar- Инкарнатска 
85 15 natum детелина 5000 96 2 1 85 15 

116. Trifolium pratense Црвена детелина 5000 - 97 1 1 85 13 

»117. Trifolium repens Бела детелина 1000 « 95 2 1 85 13 

118. Triticum vulgare Пченица 20000 1000 98 0,5 — 95 15 

119. Valerianella oli-
torià Н отови л а ц 1000 30 90 — — 70 14 

120. Vicia faba Боб 20000 1000 98 — — 90 16 
121. Vicia pannonica Лаконски граор 20000 500 95. 4 1 90 16 
122. Vicia sativa Обичен граор 20000 500 95 4 1 90 16 
123. Vicia villosa Влакнест граор 10000 500 90 6 2 90 16 
124. Zea mays Пченка 20000 1000 98 — — 90 14 

Ситнозрна пченка 
„ 125. Zea mays sacha- (Шеќерац, чинкван-

ratum тин) 10000 500 98 — — 85 14 

Средна мостра 
за испитување 
хектолитар-
ска тежина 
2500 гр. 

Се ваѓаат само 
поодделни мо-
стри од 100 гр. 

Се в ага ат само 
поодделни мо-
стри од 100 гр„ 

Се ваѓаат само 
поодделни мо-
стри од 100 гр. 

Се ваѓаат само 
поодделни мо-
стри од 100 гр*_ 

Средна мостра 
за испитување 
хектолитар-
ска тежина 
2500 гр. 

Во живи примеси спаѓа илијаво семе на, културни растенија и плевели. Бројките на примесите 
ги означуваат најголемите позволени количини во проценти. 

Од примеси на семе на културни растенија не смее да има во семенската стока на поодделни 
култури бели жита повеќе од 10 зрна на еден килограм. 

Од примеси на семе на плевели не смее да има во семенската стока на поодделни култури 
повеќе семе, и тоа: 

1) Во сите видови детелина, луцерка, лен и мешавина трева со детелина или луцерна ниедно 
зрно од здрава вилина косица во поодделна мостра. 

Кај семиња од треви, граори, грашок за добиток, мешавина на граор, граор со грашок за доби-
ток и мешавина на трева ниедно зрно на вилина косица во средна мостра. 

2) Во семенска стока на еспарзета ниедно зрно на дињица (Foterium sanguisorba) во поод-
делна мостра. 

3) Во семенската стока на афион ниедно зрно на буника (Hyosciamus niger) во неодделна 
мостра. 

4) Во семенската стока на лен ниедно зрно на Lolium linocolum, 6 зрна Lolium temulentum и 
2 зрна Camelina saliva во средна мостра. 

5) Во семенската стока на француски љуљ и златна овсуља 5 зрна од див овес и 5 зрна 
Bromus сорта во средна мостра. 

6) Во семенската стока на просо повеќе од 2 зрна италијанско просо, 5 зрна муар, 5 зрна Se-
taria^ viri dis, 5 зрна Setaria glauca. и 5 зрна Andropagon halepense, а од сите овие плевели заедно 
повеќе од 20 зрна во средна мостра. 

При испитувањето на поодделни мостри на семенска стока на содржината на карантинските 
плевели од кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се смета дека вреќата во чија мостра • 
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најдено едно или повеќе зрна карантински плевели е заразена со тие плевели. Ако со испитување се 
утврди дека повеќе од 10% вреќи од една партија се заразени со карантин-ски плевели, од кои не 
смее да има ниедно зрно во поодделна мостра, ќе се смета дека целата партија е заразена со тие 
плевели. 

При испитувањето на средните мостри на семенската стока на содржината на карантинските 
плевели, од кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се смета дека партијата е заразана ако 
во средната мостра сл најдени едно или повеќе зрна карантински плевели. 

Во чистотата на семенските мешавини влегува збирот на процентите на семиња од културите, 
што влегуваат во мешавината. Кај тревните и де те ланските мешавини, чистотата треба да изнесува 
најмалу 90%, а кај другите мешавини 95%. Клијавоста на мешавините се оценува одделно за се-
која култура. Сите семенски мешавини се испитуваат на вилината кооица па ист начин како и„„де-
телината. Семенската мешавина е неисправна ако семе од една или повеќе култури што ја чинат 
мешавината, а ги има вкупно повеќе од 10%? во мешавината, нема исправна клијавост иако вкупната \ 
чистота не му одговара на горниот пропис. 

Средните мостри се ваѓаат и испитуваат само од егализираната семенска стока. Од неегализи-
ралата или недостаточно егализираната семенска стока се ваѓаат и испитуваат мострите на начинот! ' 
пропишан во методиката за испитување на семенската ^стока, 

Ако е во прашање семенска стока која во поглед 
"на чистотата и клијавоста отстапува од пропиша-
ните норми, мора да се означи и класата на стоката 
'(чл.9 од овој правилник), процентот на чистотата и 
шро^ентот на клијавоста. 

Ознаките од горните ставови мораат да бидат 
читливи и ставени на самиот завој или на картонот 
нито се прицврстува за завојот, а исто така се ставаат 
и во завојог. 

Ознаките на ќесињата од хартија мораат да се 
наоѓаат на самото ќесе. 

Член 23 
Во ќесиња до 200 тр нето тежина предопределе-

ии за продажба 'На ,дробно може да се пакува само 
семенска стока чијшто квалитет не отстапува! од 
пропишаните норми. Во -овие носиња не може ,да се 
пакува ни семенска стока со отстапувањата позво-
зтени во чл. 7—9 од овој правилник. 

На ќесињата мора да се стави ознаката на содр-
жината ана начинот пропишан во ст. 1 од горниот 
член, како и ознака на годината на полнењето на 
ќесето. 

Семенската стока в̂о ќе сиња до 200 гр нето те-
жина што не ќе биде продадена до завршетокот на 
сеидбениот период на економската година во која се 
полнети, мора да се повлече од промет. Таква стока 
може повторно да се пушти во промет ако по испи-
тувањето се покаже дека ги исполнува пропишаните 
услови, а ррз основа на новите исправи за тоа. 

Член 24 
Продажбата на семенската стока, која според 

чл. В од Законот за ̂ прометот на семенската стока мо-
ра да биде пломбирна и атестирана, може да се врши 
само по завои (вреќи, ќесиња и др.) односно од.завои 
што се пломбирани и атестирани ед ,установата 
надлежна за испитување семиња. 

. VII. Продажба на семенска стока на дробно 
Член 25 

Како продажба ла семенска стока на дробно се 
смета продажбата на семенска стока на производи-
телот за сеидба, без обѕир на количината. 

Продажбата на семенска стока со цел за пре-
продажба се смета како продажба на јадро, без обѕир 
на количината. 

УШ. Завршна одредба 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Број 418 
14 јануари 1955 година 

Белград . 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

72. 
Врз основа на чл. Из ст. 2 точ. 3 од Уредбата за , 

организацијата, школувањето и управувањето со Ју- I 
тословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НОВА РЕДОВНА 

ПОШТЕНСКА ФРАНКО ШАРКА ОД 17 ДИНАРИ 
На 28 февруари 1955 година се пушта во оптек:' 

нова редовна франко марка од 17 динари. \ 
ТШрката е печатена во црвенкаестољубичеста 

Ђоја, а сликата на неа прикажува мотив ,,сточар-) 
ство" од серијата редовни франко марки со мотивот 
од разни -гранки на стопанството. , 

Бр. 1611 
10 февруари 1955 година 

Белград 
Генерален директор 

на Југословенските пошти,, 
телеграфи и телефони, 

Никола Милановиќ, с. р. 

О Д С Л У Ж Б Е Н И Т Е П И С Т О В И ; 
Н А Н А Р О Д Н И Т Е Р Е П У Б Л И К И 5 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДИТЕ РЕПУБЛИКА ' 
СРБИЈЕ 

^Службени гласник Наредив ВепзФлиие Србије4 

во бројот 8 од 12 февруари 1955 година објавува: 
Уредба за измени и ,дополненија на Уредбата за 

организацијата и работењето на Извршниот совет. 
Во бројот 9 од 15 февруари'-1955 година објавува: 
Одлука за утврдувањето сроковите за распишу-

вање избори за работнички совети, на претпријати-
јата и единиците на'Железничкото транспортно преТч 
пријатие на територијата на НР Србија; 

Одлука за процентот на годишниот данок на до-
ход од земјоделските стопанства што ќе се напла-
тува во првото тримесечје 1955 година; 

Наредба за определување годишните количини 
на вино и ракија од бербата 1954 година што во 
домаќинствата на производителите можат да се тро-
шат без плаќање данок на промет; 

Наредба за определување нормите на данокот на 
промет на дрвните произведи од гранката 313 — 
експлоатација на шумите — на подрачјето на поод-
делни околии односно градови на територијата на 
НР Србија; 

Решение за назначување постојани судски ве-
шти лица; 

Правилник за финансиското работење на апо-
теките. 

Во бројот 10 од 19 февруари 1955 година објавува: 
Оотптествен план на Народна Република Ср-

'биЈа за 1955 година; 



Страна 120 - БроЈ 8 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда. 23 февруари 1955 

Одлука за условите за ослободување од плаќање 
,данок на доход на оние даночни обврзници што ги 
употребуваат приходите на одржување историски 
и културни споменици; 

Одлука за условите под кои како даночна осно-
ва на данокот на доход од селското стопанство ќе 
служи висината на закупнината; 

Одлука за сроковите за довршување работата 
за замена и издавање на работните кншдки; 

Решение за дополнение на Решението на Вла-
дата на НРС ВС бр. 496/48 за определување месни 
народни одбори за заверка на потписи, ракописи 
л преписи. 

„НАРОДНЕ НОВИНЕ" СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОД-
НЕ РЕПУБЛИКА ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
ду блике Хрватске во бројот 6 од 12 февруари 1955 
Јодина објавуваат: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
на НР Хрватска за 1955 година; 

Указ за прогласување Законот за измени и до-
полненија на Законот за поделба на НР Хрватска 
ка околии, градови и општини; 

Указ за прогласување на Законот за избирање 
народни пратеници за Саборот на НР Хрватска на 
подрачјето на околијата Бује. 

Во бројот 7 од 16 февруари 1955 година обја-
вуваат: 

Указ за прогласување на Законот за буџетот на 
Народна Република Хрватска (републичкиот буџет) 
за 1955 година: 

Одлука за потврда на актите на Извршниот со-
вет на Саборот на НР Хрватска со кои Извршниот 
совет на Саборот дал гаранција на НР Хрватска 
за инвестициони заеми; 

Одлука за оснивање Сообраќајна комора на НР 
Хрватска; 

Наредба за определување народните одбори што 
осниваат комисии за полагање испити за квалифи-
даран и висококвалифициран работник на прехран-
бената струка; 

Наредба за генералниот план за одбрана од по-
плава за 1955 година. 
„ Во бројот 8 од 18 февруари 1955 година обја-

вуваат: 
Одлука за доделување почесна пензија и посто-

јана помош; 
Наредба за организацијава и спроведувањето 

мерки со цел да се спречуваат заразните болести 
кај добитокот во 1955 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈЕ 

„У радин лист Народне Републико С л овени ј е" во 
бројот 5 од 10 февруари 1955 година објавува: 

Закон за забно-здравствената служба; 
Одлука за оснивање совети на уметничките ака-

демии; 
Одлука за оснивање филмски совет при прет-

пријатието Триглав-филм; 
Решение за разрешување судии на Вишиот сто-

пански суд на НРС, окружен стопански суд и окру-
жен суд; 

Решение за избирање судии на окружен суд 
и за избирање судии на окружен стопански суд; 

Одлука за тарифата за продажба на електрична 
енергија; 

Решение за назначување републичка комисија 
за плати во стопанството; 

Решение за именување членова на стручниот со-
вет при Управата за водостопанство на НРС; 

Попис на вешти лица — стручњаци за пооддел-
ни гранки на стопанството. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине". во бројот 3 од 28 јануари 19-55 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
на НРБиХ за 1955 година; 

Указ за прогласување на буџетот на НРБиХ за 
1955 година; 

Указ за прогласување на Законот за фондот за 
стопански инвестиции во економско недостаточно 
разбиени околии; 

Указ за прогласување на Законот за републич-
киот инвестиционен фонд; 

Указ за прогласување на Законот за двегоди-
шните основни школи за возрасни; 

Одлука за измена на точ. 11 главата XXVII на 
Општествениот план за 1954 година; 

Одлука за времено финансирање потребите по 
буџетот на НРБиХ; 

Одлука за оснивање Сообраќајна комора на 
НРБиХ во Сараево; 

Одлука за бројот на судиите на Врховниот суд 
на НРБиХ и окружните судови на подрачјето на 
НРБиХ; 

Одлука за бројот на судиите на Вишиот стопан-
ски суд на НРБиХ и окружните стопански судови 
на подрачјето на НРБиХ, како и за бројот на повре-
мените судии на Вишиот стопански суд на НРБиХ; 

Одлука за избирање претседател, потпрег;е па-
тела и ,записничари на Републичкиот собор на На-
роната скупштина на НРБиХ; 

Одлука за избирање претседател, потпретседа-
тели и записничари на Соборот на производителите 
на Народната скупштина на НРБиХ; 

Одлука за избирање претседател и судии на 
окружните стопански судови; 

Одлука за избирање претседател и судии на 
окружните судови; 

Одлука за разрешување судии на окружните 
судови; 

Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за мицималната школска предспрема што е 
задолжителна за учење поодделни занимања одно-
сно занаети; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за занаетчиските дејности што се сродни и за за-
наетчиските дејности што се дополнуваат меѓу себе; 

Наредба за определување ловостој за поодделни 
видови риби и ракови; 

Наредба за времена забрана на риболовот; 
Измени во Пописот на постојаните судски тол-

кувачи; 
Исправка на Одлуката за дополнување на Одлу-

ката за одделниот додаток за одделните услови на 
работата на асистентите на Медицинскиот, Ветери-
нарниот и Филозофскиот факултет на Универзи-
тетот во Сараево. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

69. Решение за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите предопреде-
лени за извоз јо5 

70. Решение за утврдување контингентите за ш 
увоз на некои производи Ш 

71. Правилник за условите за промет на се-
менската стока 106 

72. Решение за пуштање во оптек нова ре-
довна цоштенска франко марка од 17 
динари 119 

Издавач: ^Службен лист на ФНРЈ" - новннско-издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр. 9. - Директор п одговорев уредник Слободан М Нановиќ, Улица Кралевине Марка бр. % 

Печат на Југословенското отаиаарско арсторкјапњ Белград ј ч 


