
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 16 април 1976 
С к о п ј е 

Број 13 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

107. 
Врз основа на член 17 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Неискористените средства за изградба на 
објекти за физичка култура за периодот 1971—1975 
година, се распоредуваат на следните корисници: 
1) Општина Виница 

— како учество за изградба на 
спортска сала 50.000 дин. 

2) Смучарски центар „Маврово" 
— како учество за изградба на 

смучарскиот центар 50.000 „ 

2. Средствата од претходната точка на корис-
ниците ќе им ги преведе Комитетот за физичка 
култура. 

3. Средствата од точката 1 од оваа одлука се 
доделуваат без обврска за враќање. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-206/1 Претседател 
9 март 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

108. 
Врз основа на член 20 од Законот за заштита 

на воздухот од загадување („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/74), републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ, КОН-
ТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕРЕЊАТА НА ИС-
ПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ МАТЕРИИ ВО ВОЗДУ-
ХОТ ОД ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈКИ И УРЕДИ ШТО 
МОЖАТ ДА ГО ЗАГАДАТ ВОЗДУХОТ НАД МАК-

СИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд, другите прав-

ни лица и граѓаните чии објекти, уреди и построј-
ки го загадуваат воздухот, мерењата на количе-
ствата испуштени штетни материи ги вршат и 
евиденцијата за извршените мерења ја водат на 
начин и во рокови предвидени со овој правилник. 

Член 2 
Ако објектите, постројките и уредите трошат 

повеќе од 100 тони цврсто или повеќе од 50 тони 
течно гориво дневно, организациите на здружен 
труд, другите правни лица и граѓаните, должни се 
постојано со автоматски уреди кои имаат звучна 
и светлосна сигнализација, да ја мерат бојата на 
чадот и содржината на сулфур диоксидот во от-
падните гасови. 

Автоматските уреди треба да ја активираат 
сигнализацијата кога бојата на чадот и сулфур 
диоксидот ке ги премине вредностите определени 
во членот 4 став 1 од Законот за заштита на воз-
духот од загадување. 

Член 3 
Организациите на здружен труд, другите прав-

ни лица и граѓаните чии објекти, уреди и построј-
ки трошат повеќе од 1 тон цврсто или повеќе од 
0,5 тон течно гориво на ден, должни се со автомат-
ски уреди да ја мерат бојата на чадот и содржи-
ната на сулфур диоксидот во отпадните гасови нај-
малку двапати дневно, во моментот на стартување 
на ложиштето и во моментот на максимална часов-
на потрошувачка, а при тоа мерењето да не трае 
помалку од 10 минути од почетокот на стартот или 
уфрлувањето на нови количества на гориво. 

Член 4 
Ако објектите, уредите и постројките поради 

неповолни метеоролошки или хавариски услови 
испуштаат штетни материи во концентрации кои 
можат да предизвикаат акутни труења на населе-
нието, организациите на здружен труд, другите 
правни лица и граѓаните се должни постојано со 
автоматски уреди да ја следат концентрацијата на 
штетната материја на местото на испуштањето. 

Уредот од претходниот став треба автомат-
ски да ја активира звучната или светлосната сиг-
нализација ако количеството на испуштената штет-
на материја ја пречекори максимално дозволената 
концентрациј а (МДК). 

Член 5 
Во случај на активирање на алармот или утвр-

дување на пречекорувањето на количествата на 
испуштениот чад, сулфур диоксид и други штет-
ни материи, организацијата на здружен труд, дру-
гите правни лица и граѓани кои вршат мерења 
веднаш ги известуваат Републичкиот хидромете-
оролошки завод и општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција, 
заради преземање на мерки. 

Член 6 

Организациите на здружен труд, другите прав-
ни лица и граѓаните чии објекти, уреди и построј-
ки го загадуваат воздухот водењето секојдневна 
редовна евиденција го вршат во посебна книга на-
менета исклучиво за таа цел, која содржи назив 
на испитуваната штетна материја, време на испи-
тувањето и резултатите од испитувањето. 

Книгата за евиденција оверена од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството ја води определено лице. 

Член 7 
Контролата за правилно и редовно водење на 

евиденцијата општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на санитарната инспекција ја 
врши најмалку еднаш месечно. 

Член 8 
Организациите на здружен труд, другите прав-

ни лица и граѓаните кои мораат да имаат автомат-
ски уреди за следење на штетните материи во от-
падните гасови, поднесуваат на секои 6 месеци 
потврда (атест) за исправноста на автоматскиот 
уред во однос на неговата ефикасност и за пра-
вилното функционирање на алармниот систем до 
органот од претходниот член. 
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Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-521 
16 февруари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

109. 
Врз основа на член 13, став 5 од Законот за 

заштита на воздухот од загадување („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" бр. 
20/74), републичкиот секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања, во согласност со ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика, републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство и републичкиот секретар за индустрија 
и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО СО 
ИСПУШТАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ МОЖАТ 
ДА ГО ЗАГАДАТ ВОЗДУХОТ ВО НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА И ФОРМИРАЊЕ ЗОНИ ЗА САНИТАРНА 

ЗАШТИТА 

I 

Член 1 
Со овој правилник се врши класификација на 

објектите што со испуштање на штетни материн 
можат да го загадат воздухот во населените ме-
ста и се определуваат услови за формирање на 
зони за санитарна заштита. 

II 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ШТО СО 
ИСПУШТАЊЕ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ МОЖАТ 
ДА ГО ЗАГАДАТ ВОЗДУХОТ ВО НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА 

Член 2 
Објектите како можни извори за испуштање 

на штетни материи во воздухот во населените ме-
ста се класираат по области и гранки, и тоа: 

—г хемиска индустрија, 
— металургија и метална индустрија, 
— експлоатација и оплеменување на минерални 

суровини, 
— градежна индустрија, 
— обработка на дрво, 
— текстилна индустрија, 
— производство и преработка на производи од 

животинско потекло, 
— производство и преработка на храна и за-

чини, 
— комунални услуги. 

Член 3 
Класификацијата на објектите што со испуш-

тање на штетни материи можат да го зага-
дат воздухот во населените места се врши според 
степенот на загадувањето и тоа: 

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
Класа 1 

1. Производство на азот (врзан) и азотни ѓу-
брива. 

2. Производство на азотна киселина и нејзини 
слични други киселини, чие добивање е сврзано со 
исфрлување на оксиди на азот. 

3. Производство на вполупродукти во индустри-
јата на анилински бои на бензоловиот и алифатич-
ниот низ (анилин, нитробензол, нитроанилин, алки-
ламинол, хлорбензол, нитрохлорбензол, фенол и др.) 
при вкупен капацитет на производството поголемо 
од 1.000 тони годишно. 

4. Производство на полупродукти на насртали-
новиот и антроценовиот низ (бетанафтол, антра-
хинол и др.) при производство поголемо од 2.000 
тони годишно. 

5. Производство на броширано железо. 
6. Производство на целулоза и полицелулоза 

по кисел сулфитен, бисулфитен или моносулфитен 
начин со подготвување на раствор преку согорува-
ње на сулфур или други материјали што содржат 
сулфур. 

7. Производство на светлечки воден и генера-
торе™ гас при производство повеќе од 50.000 куб-
ни метри на час. 

8. Станици за подземна гасификација на ја -
глен. 

9. Производство на натриумхидроксид по елек-
тричен пат. 

10. Производство на калциумкарбит. 
11. Производство на вештачко вискозно влакно 

и целофан. 
12. Производство на концентрирани минерални 

ѓубрива. 
13. Производство на органски растворувачи 

(бензол, толуол, ксилол, нафтол, фенол, крезол, 
антрацин, фенатрен, акридин, карбосол). 

14. Производство на арсен и негови неорган-
ски соединенија. 

15. Производство на нафтен гас во количини 
поголеми од 5.000 кубици на час. 

16. Преработка на нафта со содржина на сул-
фур поголема од 0,5% (тежински). 

17. Производство на пикринска киселина. 
18. Производство на флуороводородна кисели-

на, крилит и флуорни соли. 
19. Преработка на камен јаглен. 
20. Производство на жива. 
21. Преработка на шкрилци. 
22. Производство на сулфурна киселина, олеум 

и сулфурдиоксид. 
23. Производство на јаглендиоксид. 
24. Производство на солна киселина. 
25. Производство на суперфосфат ако посто-

јат погони за производство на сулфурна киселина. 
26. Производство на ѓубриња што содржат азот. 
27. Производство на фосфат (жолт и црвен). 
28. Производство на хлор. 
29. Производство на хлорирани и хидрохло-

рирани јагленоводороди. 
30. Производство на аминоетаминска киселина. 
31. Производство на ацеталдехид од ацетилен 

со примена на метална жива. 
32. Производство на диметилтерефталол. 
33. Производство на капролактан. 
34. Производство на нитро-влакно. 
35. Производство на синтетски алкохол со при-

мена на киселина. 
36. Производство на синтетски алкохол. 
37. Производство на хлоропрен каучук, ако на 

подрачјето на организацијата на здружениот труд 
се произведува хлор. 

38. Производство на парафор. 
39. Производство на ур ати и тиоурати. 
40. Производство на цијански соли (калиум, на-

триум, бакар и др.), НСН, цијанамид, динзоцијанат. 
41. Производство на киселини: аминоенантова 

киселина, тиодиварјеланска фтална киселина. 
42. Производство на натриумнитрат, хидрозин-

сулфат, хидрозинхидрат, сулфат-амонијак, диами-
дохлорид, карбоамонијачни соли и амониум-карбо-
нат. 

43. Производство на ацетилен од јагленоводо-
родни гасови. . 

44. Производство на диметил формални 
45. Производство на алкохол и етиленска теч-

ност. 
46. Производство на катализатори. 
47. Производство на корунд. 
48. Производство на продукти и полупродук-

ти за синтетички, полиамидни и полимерни мате-
ријали и за органска синтеза. 

49. Производство на сулфурни органски бои 
(сул фурно црни и други). 
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50. Производство на цијановодородна киселина 
и нејзини производи. 

51. Производство на берилиум. 
52. Производство на хемиски синтетски фарма-

цеуте™ препарати. 
53. Хемиска преработка на тресетот. 

Класа П 

1. Производство на амонијак. 
2. Преработка на природен нафтен гас. 
3. Производство на ниобиум. 
4. Производство на тантал. 
5. Производство на генераторски гас од јагле-

ни шкрилци во количина од 25.000 — 50.000 кубни 
метри на час. 

6. Производство и преработка на природни смо-
ли и нивни остатоци. 

7. Производство на калцинирана сода по амо-
нијачен начин во количини поголеми од 400.000 то-
ни годишно. 

8. Производство на синтетски алкохол со при-
мена на сулфурна киселина ако на подрачјето на 
организацијата на здружениот труд нема упару-
вачи на сулфурна киселина. 

9. Производство на синтетски алкохол по-мето-
да на хидратација на етил ен кога на подрачјето на 
организацијата на здружениот труд нема уреди за 
пречистување на сулфур. 

10. Производство на хлорпренов каучук „наи-
рит" кога на подрачјето на организацијата на здру-
жениот труд се произведува хлор. 

11. Производство на други видови синтетски 
каучук, освен наведените во I и Ш класа. 

12. Производство на амонијачна, калиева, на-
триумова и калциумова шалитра. 

13. Производство на органски реагенси. 
14. Производство на пластмаси од целулоза. 
15. Производство на ретки метали по метода на 

хлорирање. 
16. Производство на бариумхлорид со користе-

ње сулфурводород. 
17. Производство на суперфосфат без прису-

ство на погон за сулфурна киселина со користење 
на испарливи флуорови соединенија. 

18. Производство на технички саломас (со ко-
ристење водород по неелектролитичен начин). 

19. Производство на синтетски влакна. 
20. Производство на ултрамарин. 
21. Преработка на нафта со содржина на сул-

фур помала од 0,5% (тежинских 
22. Производство на соли и хромов анхидрид. 
23. Производство на хромна киселина. 
24. Производство на вештачка кожа со приме-

на на испарливи органски растворувачи. 
25. Производство на етри (сложени). 
26. Производство на продукти на органска син-

теза (алкохол, етил, етри и др.) и нафтени гасови 
при преработка поголема од 5.000 кубни метри на 
час. 

27. Производство на по лу продукти на ани л ни-
ски бои на бензол ов и етеров низ (ани лин, нитро-
бензол, нитроанилин, алкиламинол, хлорбензол, ни-
трохлор-бензол, фенол и др.) при вкупен капацитет 
помал од 1.000 тони годишно. 

28. Производство на полупродукти на кафта-
линова антраценова низа (бетанафтол, антрахинон 
и др.) при вкупен капацитет од 2.000 тони годишно. 

29. Производство на бои од сите класи на азо-
тол и азомин. 

30. Индустрии на анилински бои при вкупен 
капацитет од 2.000 тони годишно. 

31. Изработка на азбестни производи. 
32. Производство на ацетилен од природни га-

сови. 
33. Производство на оцетна киселина. 
34. Производство на полиетилен и полипропи-

лен од гасовите што ја придружуваат нафтата. 
35. Производство на квасец за храна и фур-

фурол од дрво и од земјоделски отпадоци по ме-
тода на хидролиза. 

36. Производство на 3,3 дихлорметил оксицик-
лобутан, поликарбонат, полимеретилон со пропилеи 
врз база на гасовите што ја придружуваат наф-
тата. 

37. Производство на катрани, течни и испарли-
ви од дрво, метил алкохол, оцетна киселина, тер-
пентин, терпентински масти, ацетон, креозол. 

38. Производство на масни синтетички кисе-
лини. 

39. Производство на никотин. 
40. Производство на фенолалдехидни и други 

вештачки смоли во количина поголема од ЗОО тони 
годишно. 

41. Производство на синтетски камфори со изо-
меризација. 

Класа Ш 

1. Производство на битумен и други продукти 
од отпадоци на дестилација на камен јаглен, тер, 
нафта и др. 

2. Производство на калцинирана сода по амо-
нијачен начин во количина помала од 400.000 тони 
годишно. 

3. Производство на каустичен натриум хидрок-
сид. 

4. Производство на минерални соли (исклучу-
вајќи ги солите на арсен, фосфор и хром). 

5. Производство на нафтени гасови во коли-
чина од 1.000 до 5.000 кубни метри на час, исто 
така и генераторски гас од 5.000 до 25.000 кубни 
метри на час. 

6. Производство на пластични маси (карболит, 
целулоид, бакелит, хлорвинил, итн.). 

7. Производство на пресувани тракасти и слич-
ни производи од хартија и текстил, импрегнирани 
со фенилалдехидни смоли во количини поголеми од 
100 тони годишно. 

8. Производство на минерални вештачки бои. 
9. Регенерација на гума и каучук. 
10. Производство на гуми, ебонит и гумени 

обувки. 
11. Хемиска преработка на руди од ретки ме-

тали заради добивање каломел, бизмут, литиум 
и др. 

12. Производство на синтетичен каучук од етил 
алкохол. 

13. Производство на токсомаси. 
14. Производство на артикли од јаглен за елек-

тро индустрија (четки, електроди). 
15. Вулканизација на гуми со примена на јаг-

леидисулфид. 
16. Производство на ацеталдехид со испарува-

ње пареа, без примена на метална жива. 
17. Производство и складирање на амонијак. 
18. Производство на полистирол. 
19. Производство на силиконски лакови, течно-

сти и смоли. 
20. Производство на полиетерни, епоксидни, 

лолиамидни и териленски смо ли. 
21. Производство на себационова киселина. 
22. Производство на винилацетат, поливинила-

цетат, поливинил, алкохол, поливинилацетатна 
емулзија, ацетат и винилфлекс. 

23. Преработка на флуорови соединенија. 
24. Производство на плаетификатори. 
25. Производство на хранлив квасец од отпадо-

ци на дрво и земјоделски производи, лушпи на 
сончоглед, кочани, слама и друго по метода на хи-
дролиза. 

26. Производство на изоактил шпиритус; ан-
хидрил, путерна киселина, пенопласти, винилто-
луол, поливинилтолуол, полиуретан, полиуретан за 
леење, полиформалдехид, регенерација на органски 
киселини (оцетна, путерна и др.), формални, уро-
тропин, пентоаритрит, продукти од органски синте-
зи (алкохол, етер и др.) од нафтен гас при прера-
ботка помалку од 5.000 кубни метри на час. 

27. Производство на лакови (маслени, алкохол-
ни, типографски за индустрија на гума, изолација 
и др.). 
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28. Производство на фирнајс. 
29. Производство на фенолалдехидви и други 

вештачки смоли во количина од ЗОО тони го-
дишно. 

Класа IV 

1. Производство на хартија од готова целулоза 
и крпи. 

2. Производство на галалит и други пластмаси 
од белточини (аминопластмаси и др.). 

3. Производство на глицерин. 
4. Производство на генераторе™ гас од јаглен 

и тресет во количина до 5.000 кубни метри на час. 
5. Производство на природен каучук. 
6. Производство на моливи. 
7. Производство на сапун поголемо од 2.000 тони 

годишно. 
8. Производство на органски препарати. 
9. Хемиска преработка на руди, ретки метали 

за добивање соли на молибден, волфрам и кобалт. 
10. Производство на пресувани, импрегнирани 

производи од хартија и текстил, импрегнирани со 
фенолалдехидни смоли во количина од 100 тони 
годишно. 

11. Производство на технички маснотии (со до-
бивање водород по електричен начин). 

12. Пакување и мелење на сол. 
13. Производство на фармацеуте™ соли на ка-

лиум (х лорка лиу м, дисулфат и шалитра). 
14. Производство на гума за обувки без при-

мена на испарливи растворувачи. 
15. Производство на маснотии. 
16. Производство на нафтени гасови во коли-

чина до 1.000 кубни метри на час. 
17. Производство на пресувани материјали (фе-

нолформалдехидни, уратни и меламиноформалде-
хидни силикооргански ити.). 

18. Производство на вештачка кожа врз осно-
ва на поливинилхлоридни и други смоли, без при-
мена на испарливи растворувач^ 

19. Производство на полихлор-винилни пласт-
маси на винилпласт, пенопо лиу ретаи, порпласт, 
стаклопласт, стиропор и др. 

20. Производство на алкалоиди и гала неки 
препарати. 

21. Производство на минерални и природни бои. 
22. Производство на парфимерија. 
23. Производство на екстракт за штавење кожи. 
24. Производство на кибрити. 

Класа V 
1. Производство на неоргански реактиви без 

присуство на хлорни погони. 
2. Вулканизација на гума без примена на ја-

глендисулфид. 
3. Производство на јагленмоноксид и „сув 

мраз". 
4. Производство на вештачки бисери. 
5. Производство на предмети од пластични ма-

си (механичка обработка). 
6. Производство на сапун до 2.000 тони го-

дишно. 
7. Производство на компримиран кислород и 

водород. 
8. Производство на фотохемиски материјали 

(фотоплочи и фотохартија). 
9. Производство на јаглено-хидратни масти. 
10. Производство на паста за чистење, перење 

и парење на цистерни. 
11. Производство на различни видови хартија 

и картон полуфабрикати, производство на дрвене-
ста маса и полуцелулоза со примена на сода или 
моносулфид при добивање готов моносулфид и 
тер, согорување на материјали што биле употребе-
ни и кои содржат сулфур и други материи. 

12. Производство на предмети и синтетички 
смо ли, полимерни материјали и пластични маси по 
различни методи (пресување, екстракција, леење 
под притисок, со формирање во вакум ити.). 

МЕТАЛУРГИЈА, МАШИНОГРАДБА И 
ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ 

Класа I 

1. Производство на магнезиум (со хлорирање). 
2. Секундарна преработка на обоени метали во 

количина поголема од 3.000 тони годишно. 
3. Согорување на кокс. 
4. Топење сурово железо во високи печки при 

општ капацитет на печките за топење поголем од 
1.500 кубици. 

5. Топење обоени метали непосредно од руди и 
концентрати (вклучително олово, бакар и никел). 

6. Производство на алуминиум со електролиза 
на растопени соли од алуминиум (земноалкалии). 

7. Агломерација на железни руди и руди на 
обоени метали, пирит. 

8. Топење челик во мартенови печки по Мар-
тенова-Конвертова метода во количина поголема 
од 1.000.000 тони годишно. 

9. Производство на феролегури. 

Класа П 

1. Производство на магнезиум (на сите други 
начини освен хлорирање). 

2. Производство на обоени метали во количина 
поголема од 2.000 тони годишно. 

3. Секундарна обработка на обоени метали во 
количина од 1.000 до 3.000 тони годишно. 

4. Топење сурово железо во високи печки при 
општ капацитет од 500 до 1.500 кубици. 

5. Производство на акумулатори. 
6. Мелење на томасова згура. 
7. Леење на челични профили во количина по-

голема од 2.000 тони годишно. 
8. Производство на антимонска печатарска боја 

со пирометалургија. 
9. Производство на цинк, бакар, никел, ко-

балт со електролиза од водени раствори. 
10. Топење на челик во мартенови печки, елек-

тропечки по конвертен начин во количина до ми-
лион тони годишно. 

Класа Ш 

1. Збогатување метали без обработка со оган. 
2. Секундарна преработка на обоени метали во 

количина до 1.000 тони годишно. 
3. Топење челик при општ капацитет на печ-

ките помал од 500 кубици. 
4. Производство на метални профили со лее-

ње од 10.000 до 20.000 тони годишно. 
5. Производство на обоени метали во количина 

од 100 до 2.000 тони годишно. 
6. Производство на кабли со оловна или гу-

мена изолација. 
7. Производство на прибори со жива (термо-

метру инструменти со жива, ламби ити.). 

Класа IV 

1. Производство на кабли без изолација. 
2. Производство на котлови. 
3. Производство на машини и прибори за елек-

тротехничка индустрија (динамо машини, транс-
форматори, проектори, рефлектори ити.) при .ко-
ристење мали леарници и други слични погони. 

4. Обработка на метали, железо, челик (во ко-
личина до 100 тони годишно) и обоени метали во 
количина до 100 тони годишно. 

5. Производство на антимонски печатарски бол. 
6. Производство на метални електроди. 

Класа V 
1. Обработка на метали со термичка обработка 

без леење. 
2. Производство на прибор за електротехничка 

индустрија (електроламби, вентилатори ити., без 
леење). 

3. Производство на тврди одливки, тврди ме-
тали, без хемиска обработка на рудата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Класа I 

1. Добивање нафта која содржи повеќе од 
0,5% сулфур (тежински). 

2. Добивање оловни руди, арсен и манган. 

Класа П 

1. Добивање шкрилци. 
2. Добивање на камен јаглен, антрацит и мрк 

јаглен. 
3. Добивање железни руди и слични матери-

јали. 
4. Добивање фосфорит, апатит, без хемиска 

обработка. 

Класа Ш 

1. Добивање нафта која содржи помалку од 
0,5% сулфур (тежински). 

2. Вадење руда: на доломит, магнезит, азбест, 
гудрон и други со површински коп. 

3. Добивање руди на метали и металоиди со 
откриен коп освен оловни руди, арсен и манган. 

4. Производство на брикет од ситен јаглен и 
тресет. 

5. Хидрошахти и флотација со мокар процес 
на збогатување. 

Класа IV 

1. Добивање руди на метали и металоиди пре-
ку шахти освен оловни руди, арсен и манган. 

ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА 

Класа I 

1. Производство на портланд цемент, згура — 
портланд цемент и брзоврзувачки цемент во коли-
чина поголема од 150.000 тони годишно. 

2. Производство на вар, магнезит, доломит и 
шамот со печење во печки. 

Класа П 

1. Производство на портланд цемент, згура — 
портланд цемент и брзоврзувачки цемент ко коли-
чина до 150.000 тони годишно. 

2. Производство на гипс. 
3. Производство на градежни материјали (ча-

кал, песок и ел.), и природен камен со употреба 
на експлозив. 

Класа Ш 

1. Производство на бетон во количина до 5.000 
тони годишно. 

2. Производство на асфалт-бетон. 
3. Производство на стаклена волна и слични 

материјали за изолација. 
4. Производство на лепенка и слични материја-

ли (тер-хартија, тер-плочи). 

Класа IV 

1. Производство на азбест-цементни производи. 
2. Производство на вештачки камен и бетонски 

блокови. 
3. Обработка на камен. 
4. Производство на црвена и силикатна тула. 
5. Производство на керамички и огноотпорни 

материјали. 
6. Производство на стакло. 
7. Производство на градежни материјали од от-

падоци на термоелектрични централи (чие гориво 
е јагленот). 

8. Елеватори за цемент и други прашливи гра-
дежни материи. 

9. Производство на порцелан и фајанс. 

Класа V 

1. Добивање камен без експлозив и обработка 
на природен камен. 

2. Производство на гипсани предмети. 
3. Производство на градежни материјали од 

слама, струготини, трска итн. 
4. Производство на глинени производи. 

ОБРАБОТКА НА ДРВО 

Класа I 

1. Производство на дрвен јаглен освен по ре-
тортен метод. 

Класа П 

1. Конзервирање дрво со импрегнација. 
2. Производство на дрвен јаглен по реторте:-! 

начин. 
Класа Ш 

1. Производство на дрвена волна. 
2. Пилани, производство на шперплочи, столар-

ски работилници и производство на стандардни 
блок ѕидови. 

3. Бродоградилиште за производство на дрвени 
бродови. 

4. Коларски работилници. 
5. Производство на иглолисно-витаминско браш-

но, хлорофил, каротинска паста, иглолисен екст-
ракт. 

Класа IV 

1. Производство на предмети од дрвена волна: 
дрвено-рендисани плочи, цементно-фитролидни пло-
чи итн. 

2. Ткаење на лика и рогозина. 
3. Производство на мебел, паркет и ел. 
4. Производство на буриња од готови штици. 
5. Конзервирање на дрво со соли и со водени 

раствори (без соли на арсен), со премачкување. 

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

Класа П 

1. Хемиска импрегнација и обработка на ткае-
нини со јаглендисулфид. 

Класа Ш 

1. Постојана импрегнација на ткаенини и хар-
тија со маслени, асфалтни, бакелитни и други ла-
кови со капацитет на производството 3.000 тони 
годишно импрегнирани материјали. 

2. Претходна обработка на суровини од кои се 
добиваат влакна (лен, коноп, памук и ел.). 

3. Обработка и преработка на ткаенини со хе-
миски средства освен со јаглендисулфид. 

4. Белење, боење и апретура. 

Класа IV 

1. Постојана импрегнација на ткаенини и хар-
тија, со маслени, маслено-асфалтни и други лако-
ви. Обем на производство до ЗОО тони годишни им-
прегнирани материјали. 

2. Импрегнирање на котонил. 
3. Обработка на свилени буби. 
4. Изработка на јажиња и конец. 
5. Производство на предено и ткаенини од па-

мук, лен и волна со погони за белење и боење. 

Класа V 

1. Производство на предено и ткаенини од па-
мук, лен и волна без погон за белење и боење. 

2. Трикотажа и тантеларници. 
3. Производство на килими и вештачки ас-

траган. 

16 април 1976 
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ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

Класа I 

1. Производство на туткал од остатоци на ко-
жи, коски и други животински отпадоци. 

2. Производство на технички желатин од со-
брани коски, тетиви, кожи и други животински от-
падоци со складирање на отворен воздух или во 
магацин. 

3. Преработка на животински трупови, расипани 
риби и нивни делови и други животински отпа-
доци. 

Класа П 

1. Согорување и дробење коски. 
2. Топење на сало (производство на техничко 

сало односно маснотии) во количина поголема од 
30 тони годишно. 

Класа Ш 

1. Обработка на сурови кожи и крзна од жи-
вотни со боење и штавење (производство на крзно, 
антилоп, сафијан, кожи за ракавици итн.). 

2. Обработка на кожи од крупни животни: (су-
рови кожи, штавење на кожи, ѓонови ити.). 

3. Перење волна. 
4. Складови на мокро солени и необработени 

кожи (повеќе од 200 парчиња). 
5. Топење на маснотии (технички маснотии во 

количина до 30 тони годишно). 

Класа IV 

1. Производство на храна за животни од оста-
тоци на храна (комбинирана храна). 

2. Производство на сукно, филц и груба обра-
ботка на волна. 

3. Производство на желатин од свежи коски 
од подобар квалитет со минима лен оок за 
ње во специјално изградени складови со ладење. 

4. Обработка на волна, влакна, рогови, кожи, 
ситни меки пердуви и копита. 

Класа V 
1. Производство на обувки. 
2. Производство на лакирани кожи. 
3. Производство на стоки од обработени кожи. 
4. Производство на четки од влакна. 
5. Работилница за сукнени производи од груб 

филц. 
6. Магацини за мокро-солени кожи (до 200 пар-

чиња за привремено чување — без обработка). 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ХРАНА 
И ЗАЧИНИ 

Класа П 

1. Обори и штали за добиток повеќе од 1.000 
грла. 

2. Кланици. 
3. Станици и пунктови за чистење и перење на 

вагони за превоз на добиток (дез. станици и пунк-
тови). 

Класа Ш 

1. Преработка на шеќерна репка (производство 
на шеќер). 

2. Кланица за ситни животни и живина со ка-
пацитет до 1.000 парчиња на ден. 

3. Обори и штали за добиток до 1.000 грла. 

Класа IV 

1. Производство на ал бу мини. 
2. Производство на шпиритус и алкохол. 
3. Мелници, лупење зрна, триерирање на жи-

то, подготвување на прекрупа и комбинирана 
храна. 

4. Месокомбинати и ладилници вклучувајќи ги 
базите за карантин и чување на добиток. 

5. Пржење на кафе. 
6. Производство на маснотии (растително масло). 
7. Производство на маргарин и други масти за 

јадење. 
8. Преработка на зеленчук и овошје (сушење, 

со лење и конзервирање зеленчук и овошје). 
9. Производство на декстрин, гликоза и патека. 
10. Производство на кашкавал. 
11. Конзервирање на риба и филети од риби. 
12. Производство на скроб (преработка на ком-

пири). 
13. Производство на скроб од пченка и патека 

(сируп). 
14. Ферментација на тутун. 
15. Производство на ацетон и бу тил. 

Класа V 

1. Производство на слад, пиво и квасец. 
2. Конзервирање (овошје, зеленчук и зеленчук-

месо). 
3. Магацин за зеленчук и овошје. 
4. Рафинерија за шеќер. 
5. Производство на макарони. 
6. Чадење на риба. 
7. Млекарници и изработка на путер. 

^ 8. Производство на сувомесни производи (по-
веќе од 3 тони на ден). 

9. Слаткарници и производство на слатки (по-
веќе од 20.000 тони годишно). 

10. Индустриско производство на леб (градски 
пекари). 

11. Производство на готова храна. 
12. Производство на трпезен оцет. 
13. Ладилници со капацитет повеќе од 600 тони. 
14. Преработка на грозје и комиње. 
15. Производство на алкохол и алкохол за 

вињак. 
16. Преработка на тутун и производство на ци-

гари. 

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

Класа I 

1. Пречистителни станици за фекални отпадни 
води и отпадоци од органско потекло. 

2. Полиња за заорување и асанација. 

Класа II 

1. Уреди за искористување и лагерување на ѓу-
бре (централни станици). 

2. Контролно затрпување на изнесени отпадоци. 
3. Добиточни гробишта. 

Класа III 

1. Полиња за компостирања 
2. Места за дезинфекција на тврди отпадоци и 

нивно користење во земјоделството. 
3. Транспортен парк за превоз на ѓубре и не-

чистоти^ 
4. Гробишта. 
5. Биотермински комори. 
6. Градски топлани. 

Класа IV 
1. Магацини за привремено чување отпадоци 

што можат да се користат без преработка. 
. 2. Автобуски станици на меѓуградскиот автобу-

ски сообраќај. 

Класа V 

1. Бензински станици и почетни станици на 
градскиот автобуски сообраќај. 
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Ш 

ЗОНИ ЗА САНИТАРНА ЗАШТИТА 

а) Зона за санитарна заштита кај индустриските 
објекти 

Член 4 
Големината на зоната за санитарна заштита во 

станбените зони се определува во зависност од: 
видот и количината на испуштените штетни мате-
рин од изворите на загадување на воздухот, од 
можноста за пречистување на отпадните материи 
кои се испуштаат во атмосферата од страна на 
загадувачите, од географско-климатските и метео-
ролошките услови на локацијата на изворите на 
загадувањето, од постојното и очекуваното идно 
загадување на атмосферскиот воздух на станбените 
зони, од други извори на .загадување како и од 
други природни услови. 

Член 5 
Ширината на зоната за санитарна заштита за-

виси од класата во која спаѓа објектот што го за-
гадува воздухот и изнесува: 

— за објекти од прва класа 2.000 метри и по-
веќе; 

— за објекти од втора класа 1.001 — 2.000 метри; 
— за објекти од трета класа 601 —1.000 метри; 
— за објекти од четврта класа 201 — 600 метри; 
— за објекти од петта класа 100 — 200 метри. 
Ширината на зоната од претходниот став се 

мери во права линија од изворот на загадување-
то. Во зависност од ружата на ветровите, географ -
ско-климатските, топографските и метеоролошките 
услови, ширината на зоната за санитарната зашти-
та спрема определени страни може да биде пого-
лема или помала од онаа што е определена со 
претходниот став од овој член. 

Ширината на зоната за санитарна заштита се 
определува во рок од една година по пуштањето 
на објектот во работа, а врз основа на технологи-
јата и извршените мерења. 

Член 6 
Земајќи ги предвид неповолните техничко-еко-

номски и хигиенски услови, зоната за санитарната 
заштита може да се зголеми до три пати од наве-
дената класификација. 

Под неповолни техничко-економски услови се 
подразбира: немање можности за пречистување на 
отпадните гасови, застарена т. н. „нечиста" техно-
логија и несигурност во работата на пречистител-
ните уреди (вариабилен напон во електричната 
мрежа, немање резервни делови и сервиси за одр-
жување на пречистителните уреди, висока цена на 
пречистувањето). 

Под неповолни хигиенски услови се подразби-
ра: можност за акумулација на штетните материи 
во воздухот по радиолошки пат, орографски (кот-
лина обвиена со планини од сите страни) и кли-
матско-метеоролошки услови (чести температурни 
инверзии, магли, чести и долготрајни тишини, мал-
ку врнежи и др.). 

Член 7 
За постојните организации на здружениот труд, 

другите правни лица и граѓани кои имаат објекти, 
постројки и уреди кои со испуштањето на штетни 
материи можат да го загадат воздухот, а за кои 
не може да се обезбеди зона за санитарна заштита 
согласно овој правилник, зоната за санитарна за-
штита се определува за секој објект посебно. 

Доколку во зоната на санитарната заштита на 
објектите опфатени со член 5 од овој правилник се 
затечени станбени и други објекти, се воспоставу-
ва интензивен надзор по однос на загадување на 
воздухот, а на корисникот на објектот што го зага-
дува воздухот му се определуваат технолошко-
технички, хигиенски и други мерки за намалува-
ње или ограничување на емисијата на штетни ма-
терии. 

Член 8 
Ако атмосферскиот воздух во населените места 

е веќе загаден со штетни материи во количества 
блиски или над максимално дозволените концен-
трации, големината на зоната за санитарна за-
штита во населените места за нови локации на 
термоелектрични централи, градски топлани, ООЗТ 
на градежната, хемиската, нафтопреработувачката, 
металуршката, машиноградбената, рударската и 
други гранки на стопанството, ќе се определува за 
секој случај поединечно. 

Член 9 
Зоната за санитарна заштита може да се ко-

ристи за земјоделски цели, по претходна соглас-
ност на општинскиот орган на управата надлежен 
за санитарна инспекција, земајќи ги предвид ка-
рактерот и количеството на штетни материи кои 
ќе паѓаат на подрачјето на заштитната зона. 

Член 10 
Подрачјето на зоната за санитарна заштита 

се озеленува и уредува според проекти кои се 
изготвуваат истовремено со проектите за изградба 
или реконструкција на објектите што испуштаат 
штетни материи. Од страната на населеното место 
се предвидува појас на комбиниран насад (дрва и 
грмушки отпорни на аерозагадување), со ширина 
не помалку од 50 м., во правец на објектите од 
Ш и IV класа, и не помалку од 20 м., во правец 
на објектите од V класа. 

Член 11 
Објектот кој го загадува воздухот може да се 

распредели во пониска класа (намалена зона), ако 
се утврди дека исфрлувањето на штетни материи 
или непријатни мириси во атмосферата е значи-
телно намалено со примена на нова технологија, 
поефикасни уреди за пречистување на загадениот 
воздух, или е намалено испуштањето на штетни 
материи. 

Прераспределбата во смисла на претходниот 
став се врши по предлог на републичкиот орган 
надлежен за работите на санитарната инспекција. 

Член 12 

При планирањето и изградбата на нови или 
реконструкција на постојни населби и станбени 
згради, се предвидуваат зони на санитарна зашти-
та во однос на возилата кои имаат мотори со вна-
трешно согорување, и тоа за: 

— собирните станбени улици со фреквенција 
на патнички возила до 400 возила на час во шпи-
цови (утрински, пладневен и вечерен) — најмалку 
30 м., со дво или повеќереден комбиниран насад 
(товарни возила и автобуси забранети); 

— улиците со фреквенција до 1.000 возила на 
час, со учество на товарни возила и автобуси до 
25% од вкупниот број — најмалку 50 м., пове-
ќереден комбиниран насад; за секој 10% повеќе 
товарни возила зоната се зголемува за 5 м.; 

— улиците со фреквенција 1.000 — 2.000 вози-
ла/час, со учество на товарни возила и автобуси 
до 20% — најмалку 80 м., со повеќереден комби-
ниран насад, плус 5 м., за секој 10% повеќе товар-
ни возила; 

— улиците со фреквенција 2.000 — 3.000 вози-
ча/час, со учество на товарни возила и автобуси до 
20% во вкупниот број — најмалку 100 м., пове-
ќереден комбиниран насад, плус 5 м., повеќе за се-
кој 10% товарни возила во вкупниот број; 

— комуникациите со фреквенција над 3.000 во-
зила/час и учество на товарни возила до 20% во 
вкупниот број — најмалку 120 м., со повеќереден 
комбиниран насад; за секој 10% повеќе товарни 
возила во вкупниот број плус 5 м. 
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б) Зона на санитарна заштита кај уредите за пре-
чистување на фекалните и индустриските отпадни 

води 

Член 13 
Зоните за санитарна заштита кај уредите за 

пречистување на фекалните и индустриските от-
падни води, зависно од капацитетот на уредите из-
несуваат: 

Растојание во м. при различ-
Уреди за пречистување ни капацитети на уредите за 

отпадни води пречистување во 
илјада м3/ден 

До 0,2 

1. Уреди за: 
механичко пречистува-
ње со полиња за пре-
вриена кал 
вештачко биолошко 
пречистување со поли-
ња за превриена кал 

2. Полиња на: 
филтрација 
оросување 

3. Биолошки лагуни 

ЗОО 400 600 800 

ЗОО 400 800 1.000 

400 600 1.000 2.000 
ЗОО 400 800 2.000 

400 400 — — 

Член 14 
За уредите за пречистување на фекални и 

други отпадни води со капацитет повеќе од 
500.000 мз се определуваат посебни зони за сани-
тарна заштита. 

Член 15 
Зоната за санитарна заштита на полињата за 

филтрација до 0,5 ха и за уредите за механичко и 
биолошко пречистување со капацитет до 50 м3 на 
ден мора да изнесува најмалку 100 м. 

Член 16 
За полињата на оросување од комунален тип 

со површина од 1 ха, зоната за санитарна зашти-
та мора да биде најмалку 50 м. 

Член 17 
Зоната за санитарна заштита кај уредите за 

сушење на кал во затворен простор може да се 
намали до 3% од нормативите содржани во член 
13 од овој правилник. 

Член 18 
За полињата за подземна филтрација со про-

пусна моќ до 15 мз на ден, зоната за санитарна за-
штита мора да биде најмалку 15 м. 

Член 19 
За полињата за сушење на кал поставени во 

околината на станицата за пречистување, се опре-
делуваат посебни зони за санитарна заштита. 

Ако на подрачјето на станицата за пречисту-
вање со капацитет поголем од 0,2 илјади м3 на ден 
не постојат полиња за сушење кал, растојанијата 
наведени во член 13 се намалуваат за 30%. 

За сушење на свежа (непревриена кал) се 
определуваат посебни зони за санитарна заштита. 

Член 20 
Зоните за санитарна заштита можат да се зго-

лемуваат на барање на органот за санитарна инс-
пекција, но не повеќе од двојното растојание пред-
видено во табелата од член 13. 

IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Деловен бр. 01-359/1 
од 8. Ш. 1976 година 

Републички секретар 
за урбанизам, станбени и комунални 

прашања, 
дипл. град. инж. Томислав Папеш, е. р. 

Републички секретар за 
здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Републички секретар за 
земјоделство и шумарство, 

д-р инж. Јанко Лазаревски, с. р. 

Републички секретар за 
индустрија и трговија, 

м-р Александар Донев, с. р. 

110. 
Врз основа на член 10 став 6 од Законот за 

семе („Службен весник на СРМ" бр. 18/73), репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА И ЗДРАВ-
СТВЕНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Член 1 
Стручната и здравствената контрола над про-

изводството на земјоделско семе (стручна контрола) 
се врши според единствените методи за вршење 
стручна и здравствена контрола над производство-
то на земјоделско семе (единствени методи) што се 
составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Со стручната контрола на сортно семе се утвр-

дува: 
1) видот, сортата, категоријата и потеклото на 

употребениот семенски материјал; 
2) автентичноста и чистотата на видот и сор-

тата; 
3) просторната изолација на посевот; 
4) здравствената состојба на посевот и прису-

ство на плевели; 
5) општата состојба и развојот на посевот; 
6) предпосевот и применетите агротехнички 

мерки; 
7) очекуваниот принос на натурално семе. 
Со стручната контрола на несортно семе се 

утврдува: 
1) потеклото и видот на употребениот семенски 

материјал; 
2) чистотата на видот; 
3) податоците и состојбата наведени во точките 

3 до 7 од ставот 1 на овој член. 

Член 3 
Видот, сортата, категоријата и потеклото на 

употребениот семенски материјал се утврдуваат на 
основа уверението за признавање на семенскиот 
посев и декларацијата за квалитетот на тој се-
менски материјал. 

Ако употребениот семенски материјал потекну-
ва од увоз, неговото потекло, вид, сорта и кате-
горија се утврдуваат врз основа на документот за 
признавање на семенски посев и цертификатот за 
квалитет издадени од овластена установа на земја-
та во која е произведено семето. 
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Член 4 
Автентичноста и чистотата на видот односно 

сортата се утврдуваат со преглед на посевите во 
време кога се тие нај забележливи на растени-
јата. 

Член 5 
Со просторната изолација се утврдува оддале-

ченоста на семенскиот посев од другите посеви 
од исти или други видови или сорти растенија со 
кои може да дојде до вкрстување. 

Член 6 
Со здравствената состојба на семенскиот посев 

се утврдуваат растениски болести и штетници, чие 
присуство не е дозволено или е дозволено само до 
одреден процент. 

Со присуство на плевели во семенскиот посев 
се утврдува заплевеленоста на посевот, а нарочно 
присуството на карантински плевели како и пле-
вели кои генетски (биолошки), здравствено и меха-
нички делуваат на квалитетот на семето. 

Член 7 
Со општата состојба и развојот на посевот се 

утврдува изгледот и изедначеноста на посевот, не-
говиот пораст, како и другите карактеристични осо-
бини на растенијата од тој вид односно сорта. 

Член 8 
За производството на земјоделско семе произ-

водителот ја известува овластената организација 
што врши стручна контрола (стручна служба) ве 
смисла на членот 11 од Законот за семе, како и за 
потеклото на семенскиот материјал, името на од-
говорниот стручњак за производство на семе и 
бројот на решението со кое организацијата е запи-
шана во регистарот на производители на семе. 

Ако производителот произведува семе во коо-
перација, ќе извести и за називот односно името на 
кооперантот. 

Член 9 
Стручната служба што врши стручна контрола 

води евиденција во вид на книга за известувања-
та на производството на семе со податоци за орга-
низациите, површините, ознаката на семенските 
парцели, видот, сортата и категоријата и тоа по 
хронолошки ред. 

Член 10 

За секоја земјоделска култура се вршат одре-
ден број прегледи на посевот на начин одреден 
со единствените методи. 

Член 11 

Прегледите на семенските посеви се вршат во 
време кога на растенијата најдобро можат да се 
забележат карактеристиките на видот односно сор-
тата, евентуалното присуство на растениски бо-
лести, штетници и паразити односно плевели, како 
и општата состојба и развитокот на посевот и се 
утврдува и просторната изолација. 

Посевот се признава како семенски откако ќе 
се извршат сите прегледи утврдени со единстве-
ните методи. 

Член 12 
Прегледите на семенските посеви ги вршат 

стручни лица за семенарство по групи култури и 
стручни лица за заштита на растенијата од струч-
ните служби во присуство на стручњакот за про-
изводство на семе од производната организација. 

Член 13 

По секој преглед на семенскиот посев се со-
ставува записник. 

Записникот се составува во три примероци 
според обрасците 1, 2 и 3 што се составен дел на 
овој правилник. Првиот примерок од записникот се 
дава на производителот на семето. 

Член 14 

Ако по извршувањето на сите прегледи се ут-
врди дека семенскиот посев ги исполнува условите 
пропишани со овој правилник, врз основа на за-
писниците, се издава уверение за признавање на 
семенскиот посев. 

Уверението за признавање на семенскиот по-
сев се издава според образецот 4 што е составен 
дел на овој правилник. 

За несортно семе во образецот 4 во графата 
„сортно семе" се внесува „несортно семе". 

Стручната служба води книга за евиденција на 
издадените уверенија за признавање на семенските 
посеви по организации, по видови, сорти и кате-
гории семе, а за несортното семе само по видови. 

Член 15 
Уверенијата за признавање на семенските по-

севи издадени до влегувањето во сила на овој пра-
вилник остануваат во сила. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 10-511/2 Републички секретар 
29 март 1976 година за земјоделство и шумарство, 

Скопје д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

Образец бр. 1 

(Назив на организацијата на здружен 
труд — стручна служба) 

З А П И С Н И К Бр. 
за стручна и здравствена контрола над производ-

ството на земјоделско семе 

I — Производител: 

1. Назив и место 

И — Потекло на употребеното семе: 
1. Вид 

2. Сорта-хибрид 
3. Категорија 

4. Број и датум на увере-
нието за апробација и 
која служба го издала 

5. Назив и место на 
производителот на 
тоа селте 

III — Семенски посев: 

1. Површина на парцелата (ха) ознака (на-
зив и број) 

2. Претпосев 
3. Датум на сеидбата (ра-

садувањето) 
4. Фаза на развојот на растенијата при прег-

ледот 
5. Заплевеленост (оценка 0-3 и вид на плевели) 
6. Полетување на посевот (оценка 0-3 и °/о на 

полегнатата површина 

7. Изедначеност 
8. Просторна изолација — 

метри 
9. Напад од болести и штетници (вид, оценка на 

интензитетот од 0-3 и %) 

10. Чистота на видот — сортата (во ®/о) 
11. Назив на примеси од другите видови — сорти 

на 100 т 2 
12. Општа состојба на посевот (одлична до слаба) 
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13. Очекуван принос — натурално семе (мц/ха) 
и вкупен принос натурално семе од 

парцелата (мц) 
14. Препорака на производителот: 

Стручна служба, 
1. Име на стручњакот за 

апробација 

и потпис 

2. Име на стручњакот за 
заштита на растенијата, 

и потпис 

Образец 2 

(Назив на организацијата на здружен 
труд — стручна служба) 

З А П И С Н И К Бр. 
за стручна и здравствена контрола за поткршување 

на метлиците ка ј семенскиот посев хибридна 
пченка 

1. Производител 
2. Место — адреса 
3. Име на хибридот 
4. Површина на парцелата ха , ознака (назив 

и број) 
5. Просторна изолација — метри 
6. Состојба на семенскиот посев 

а) % на мајчински растенија 
кои имаат свила 

б) % на непоткршени метлици 
кои прашат полен 

в) °/о на касно поткршени метлици кои прашеле 
полен 

г) % на нетипични татковски растенија 
д) °/о на нетипични мајчински растенија 

7. Болести и штетници 
(вид, оценка на интензитетот од 0-3 и %) 

8. Препорака на производителот: 

Место Стручна служба, 
Датум на прегледот 1. Име на стручњакот за 

апробација • За производителот, ј 
~ и потпис 
Име 

2. Име на стручњакот за 
и потпис и печат заштита на растенијата, 

и потпис — 

Образец бр. 3 

(Назив на организацијата на здружен 
труд — стручна служба) 

З А П И С Н И К Бр. 

за стручна и здравствена контрола над производ-
ството на семе од хибридна пченка 

1. Производител 

2. Место и адреса 

3. Име на хибридот 

4. Потекло на употребениот семенски материјал: 
а) Број и датум на уверението за апробација и 

која служба го издала : 

б) Назив и место на производителот на семен-
скиот материјал 

Површина на парцелата ха , ознака (на-
зив и број) —-— 

6. Сортна чистота: 
а) °/о на нетипични класови 
б) % на сомнителни класови 
в) °/о на класови со ксенијални зрна 

7. Здравствена' состојба (вид, оценка на интензи-
тетот од 0-3 и %) 

8. Очекуван принос — натурално семе (мц/ха): 
и вкупен принос натурално семе од 

парцелата во мц 
9. Препорака на производителот: 

Место Стручна служба, 
Датум на прегледот 1. Име на стручњакот за 

апробација 
За производителот, 

и потпис 
Име 

2. Име на стручњакот за 
и потпис и печат заштита на растенијата, 

и потпис 

Образец бр. 4 

(Назив на организацијата на здружен 
труд — стручна служба) 

Број 
Датум 
Место 

У В Е Р Е Н И Е Бр. 

за признавање (апробација) на семенскиот посев 
1. Производител 
2. Место — адреса 
3. Број на решението за запишување во региста-

рот на производители 
4. Вид на семето (народно и латинско име) - -
5. Сорта на семето — назив на хибридот 
6. Година на производството 
7. Потекло на употребениот семенски материјал: 

а) Број и датум на уверението за апробација 

б) 
(назив и место на стручната служба која го 
издала уверението) 

8. Површина на семенскиот посев во ха 
9. Оценка на приносот натурално 

семе во мц/ха — 
10. Оценка на вкупниот принос натурално семе 

во мц — 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за 

семе („Службен весник на СРМ" бр. 18/73) и за-
писникот број од за извршената 
стручна и здравствена контрола, се потврдува дека 
производството на наведеното семе е извршено под 
контрола на оваа стручна служба, па семенскиот 
посев се признава како: 

— сортен*) — категорија — несор-
тен*) во смисла на член 9 од Законот за семе. 

*) Непотребното да се прецрта 
Одговорно лице 

на организацијата на здружен труд 
— стручна служба — 

име 
потпис и печат 

Место 
Датум на прегледот 

За производителот, 

Име 

и потпис и печат 
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ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА 
И ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

I. — Методи ка ј семенските посеви жита 

1. Стрни жита 

К а ј стрните жита (пченица, јачмен, овес и 'рж) 
задолжителни се два прегледа. 

Првиот преглед се врши по завршеното класање 
или цутење на растенијата. Со тој преглед се утвр-
дува чистотата на видот односно сортата, присус-
твото на плевели, нападот од растителни болести 
и штетници, нарочно од оние кои се пренесуваат со 
семе, како и изгледот, изедначеноста и полегањето 
на посевот. 

Вториот преглед се врши кога растенијата се во 
восочно зреење. Со овој преглед се утврдува про-
центот на примеси од други видови и сорти, здрав-
ствената состојба на посевот, присуството на пле-
вели, изгледот и полегањето на посевот и очекува-
ниот принос на семе. 

Посевот на стрни жита нема да се признае како 
семенски ако се утврди: 

1. Присуство на класови од други видови жита; 
2. Дека не се исполнети условите пропишани со 

нормите за признавање семенски посеви на пче-
ница, јачмен, овес и 'рж (табела број 1); 

3. Присуство на гламја (Ш1еИа ѕрр) или житна 
нематода (Ап&шпа 1гШс1 Ѕ1ет1з); 

4. Присуство на Г и ѕ а г ш т § г а т т е а г и т Бсћлкг на 
повеќе од 5% класови; 

5. Присуство на Рисснпа ѕрр и Егуѕ1рНе §гатј-
пѓѕ БС со интензитет на нападот поголем од оценка-
та 2 (заглавие VI точка 1); 

6. Присуство на други болести и штетници со 
интензитет на нападот поголем од оценката 1 (за-
главие VI точка 1); 

7. Дека не се исполнети условите пропишани со 
нормите за најмала просторна изолација на семен-
ските посеви од посевите на други сорти или бота-
нички видови со кои се вкрстуваат (табела број 6); 

8. Дека полегањето на растенијата во посевот 
пред почетокот на млечното зреење е повеќе од 
20%. Ако посевот е полегнат само во еден дел од 
парцелата, нема да се признае само тој дел од пар-
целата; 

9. Неизедначеност на посевот на повеќе од 20% 
од вкупната површина. При оценувањето на изед-
наченоста се зема предвид бујноста на посевот, гу-
стината, големината и плодноста на класовите и зре-
ењето; 

10. Присуство на Ауепа Ш и а К див овес или 
Ауепа 1ис1оу1с1апа Биг. 

Посевот на хелда нема да се признае ако се 
утврди присуство повеќе од 2% татарска хелда 
(Ро1у^опит У а п с и ш 11,). 

Табела број 1 
Норми за признавање семенски посеви од пченица, 

јачмен, овес и 'рж. 

К а т е г о р и и 

Максимален број кла-
сови на 100 м2 

0 

0 

1. Класови на други сорти 
2. Класови (примарни) зара-

зени со ХЈѕШаѕо ѕрр ка ј 
пченицата, овесот и 'ржта 

3. Класови (примарни) зара-
зени со ТЈѕШа^о ѕрр ка ј 
јачменот 5 

4. Заплевеленост (број растенија) 
— Ро1у&опит 1араШ:(:о1шт I. 0 
— 1,оНит 1;ети1еп1;ит К 0 

0 5 10 

5 10 15 

10 20 30 

0 0 2 
0 0 2 

Овисе норми важат за посеви со нормален склоп, кој 
е на 1 м2 за пченицата 600 класа, за јачменот и 
'ржта 450 класа и за овесот 500 класа. 

Автентичноста на сортната чистота односно чи-
стотата на видот на посевот стрип жита се утвр-
дува со детален преглед на мострата на контрол-
ната единица. За контролна единица се зема по-
вршина од 100 м2. Во посевот на растојание од 
100 м (од ивицата на парцелата) се одредува број 
на класови од туѓи примеси на 100 м2. Ако парце-
лата е помала од 1 ха тогаш бројот класови на ту-
ѓи примеси се пресметува со односот на бројот на 
класовите туѓи примеси спрема бројот на класовите 
на 1 м2 (густината на склопот). Ако посевот е не-
изедначен просечната мостра се зема од повеќе 
места и како процент на примеси се зема средната 
вредност на наодот. 

2. П ч е н к а 

A. Во производството на сортното семе пченка 
задолжителни се најмалку два прегледа. 

Првиот преглед се врши пред бербата, во време 
кога може да се утврди сортната автентичност. 
За утврдување на Н е 1 т т Ш о ѕ р о г ш т ѕрр преглед 
се врши после формирањето на класови. 

Вториот преглед се врши на класовите во кош 
односно пред сушење за исфрлање на нетипични 
и дефектни класови. 

Посевот на сортно семе пченка нема да се 
признае како семенски ако се утврди дека: 

а) оддалеченоста на полето со семенски посев е 
помала од 200 м од другите полиња со пченка; 

б) к а ј повеќе од 0,5% растенија во посевот е 
извршено мешање со други сорти (нетипични расте-
нија или класови за таа сорта). 

Б. — Во производството на семе пченка од 
едностраки или дволиниски хибриди (Ѕт§1е сгоѕѕ) 
задолжителни се најмалку 6 прегледи. Првиот пре-
глед се врши во време кога растението развие 
5-7 листа, вториот, третиот и четвртиот за време на 
опрашување, петтиот пред берба, а шестиот пре-
глед на пченката во класови се врши во кош од-
носно пред сушење. 

Посевот пченка од едностраки и дволиниски 
хибриди нема да се признае како семенски ако се 
утврди дека: 

а) мајчинските растенија не биле оддалечени 
најмалку 200 м од други посеви со пченка; 

б) во татковските растенија за време на расфр-
лањето на полен имало повеќе од 0,1% нетипични 
или повеќе од 2% сомнителни растенија; 

в) во мајчинските растенија за време на послед-
ниот преглед при ©прашувањето (расфрлањето на 
полен) имало повеќе од 0,1 нетипични или повеќе 
од 2% сомнителни растенија; 

г) к а ј било кој преглед во време на закинува-
њето на метлиците на мајчинските растенија има-
ло повеќе од 1% метлици кои расфрлаат полен од-
носно дека во сите три прегледи имало повеќе од 
2% на такви метлици (растенија); 

д) при прегледот на класовите пред сушење 
имало повеќе од 0,1% нетипични растенија или по-
веќе од 0,2% класови со зрна нетипични по боја, го-
лемина, состав (текстура) и други особини. 

B. — Во производството на семе пченка од дво-
страки или четворолиниски хибриди (БоиШе сгоѕѕ) 
задолжителни се најмалку пет прегледи. Првите 
три прегледи на посевот се вршат пред и за вре-
ме на опрашувањето, четвртиот пред берба, а петиот 
преглед на пченката во класови се врши во кош 
односно пред сушење. 

Посевот пченка од двостраки или четворолини-
ски хибриди нема да се признае како семенски ако 
се утврди дека: 

а) мајчинските растенија не биле оддалечени 
најмалку 200 м од други посеви со пченка; 
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б) во татковските растенија за време на расфр-
лањето на полен имало повеќе од 0,2% нетипични 
или повеќе од 2% сомнителни растенија; 

в) во мајчинските растенија за време на послед-
ниот преглед при опрашувањето (расфрлањето на 
полен) имало повеќе од 0,2% нетипични или повеќе 
од 2% сомнителни растенија; 

г) кај било кој преглед за време на закинува-
ње на метлиците на мајчинските растенија имало 
повеќе од 1% метлици кои расфрлаат полен односно 
дека во сите три прегледи вкупно имало повеќе од 
2% такви метлици (растенија). 

Метлиците на заперците, деловите на метлиците 
или метлиците на главните растенија се пресме-
туваат како растенија кои расфрлале полен и тоа 
кога на било кое гранче на метлицата на должина 
од 5 см. или повеќе прашниците излегле од цвето-
вите. 

Овие услови важат само кога повеќе од 5% 
мајчински растенија имаат свила способна за опло-
дување. 

Посевот на сортна и хибридна пченка нема да се 
признае како семенски ако покрај спомнатото во 
точките 1, 2 и 3 се утврди дека има: 

а) растенија заразени со праховита гламја 
(Ѕогоѕрогшт геШапит — С1'п1;е); 

б) црвенило на пченката над 10%; 
в) меуреста гламја (1ЈѕШа§о таусНѕ (БС) Согс!а) 

над 15%; 
г) фузариози (Еиѕагшит -ѕрр) на повеќе од 25% 

класови и со најповеќе 1/5 зараза на поодделни кла-
сови; 

д) пченкарен пламенец (Ругаиѕ1а пиШаИѕ Ш т ) 
над 25%. 

3. — О Р И 3 

Кај оризот задолжителни се два прегледа. 
Првиот преглед се врши во фаза на класање 

кога се утврдува чистотата на видот, изгледот и 
изедначеноста на посевот, присуството на плевели 
и здравствената состојба на посевот. 

Вториот преглед се врши во фаза на восочна 
зрелост, кога се утврдува сортната чистота, при-
суството на црвени класја, плевели, изедначеноста 
и полегањето, како и здравствената состојба на по-
севите. } 

Посевот ориз нема да се признае како семен-
ски ако: 

а) на 100 м2 има повеќе од 3 растенија од други 
сорти и видови; 

б) има растенија со црвени класја повеќе од 1; 
в) ако е неизедначеноста и полегањето на посе-

вот повеќе од 20%, односно ако посевот полегнал 
само во еден дел од парцелата нема да се признае 
само тој дел од парцелата; 

г) ако присуството на болести и штетници и за-
плевеленоста се над оценката 1 (заглавие VI. то-
чка 1); 

II. — Методи ка ј семенските посеви од индустри-
ски растенија 

1. С о н ч о г л е д 

Ка ј сончогледот се задолжителни три прегле-
да. 

Првиот преглед се врши кога растението развие 
6-7 чифта лисја, заради утврдување просторната 
изолација и растенија заболени од пламеница. 

Вториот преглед се врши пред цветањето за да 
се отстранат растенијата кои се гранат, стрчат, со 
насадени глави и се заболени од Р1аѕторага ћа1-
ѕ!есШ (Гаг1.) Вег1 е* Зе Тот , Ѕс1егоИта ИвегИапа 
Гиске1 1 Во1гу1дѕ стегеа Регѕ ех Ег. 

Третиот преглед се врши во почетокот на 
техничката зрелост за проверување дали се 
отстранети растенијата кои се гранат, стрчат и со 
насадени глави, за утврдување сортната типичност 
на растенијата и семето и здравствената состојба на 
посевот. 

Посевот на семе од сончоглед нема да се при-
знае како семенски ако: 

а) во посевот има повеќецветни растенија над 
3%; 

б) во посевот има над 5% нетипични растенија 
за сортата во поглед на височината на стебликата 
и растенија со насадени глави; 

в) просторната изолација е помала од пропиша-
ната (табела број 6); 

г) на посевот се утврди присуство на: 
— пламеницата Р1аѕторага ћаМесШ (Еаг1.) Вег1 

е! с!е Т о т односно ако заболените растенија утвр-
дени при првиот преглед не се отстранети и запа-
лени или закопани длабоко во земјата; 

— чума (Огоћапсће Ситапа Ми1е1.) на преку 1% 
од растенијата, односно ако нападнатите растенија 
пред цветањето на чумата не биле отстранети. 

— Во1гуИѕ стегеа х БШугориѕ ѕрр на преку 5% 
од заболени растенија и овенати растенија поради 
појавата на Ѕс1его1шт Тза1аисо1а Таић и други уз-
рочници над 25%. 

2. С о ј а 

Ка ј сој ата се задолжителни два прегледа: 
Првиот преглед се врши во време на цветањето 

на растенијата, за да се утврди сортната чистота, 
заплевеленоста и здравствената состојба на посевот. 

Вториот преглед се врши во време на зреењето 
на растенијата, за да се провери сортната чистота 
и утврди здравствената состојба на посевот. 

Посевот на семе од соја нема да се признае 
како семенско ако: 

а) сортната чистота ка ј категоријата оригинал 
е под 100%, кај I сортна репродукција под 97% и 
II сортна репродукција под 90®/». 

б) интензитетот на нападот од растениските бо-
лести и штетници или заплевеленоста е над оцен-
ката 1 (заглавие VI точка 1). 

3. Р и ц и н у с 

К а ј рицинусот се задолжителни најмалку два 
прегледа. 

Првиот преглед се врши пред почетокот на цве-
тањето, за да се утврди просторната изолација и 
да се отстранат растенијата нетипични за сортата, 
што се утврдува според бојата на стеблото и лисја-
та. 

Вториот преглед се врши во време на зреењето 
за утврдување здравствената состојба на посевот и 
проверување дали се отстранети сите нетипични 
растенија. 

Посевот на семе од рицинус нема да се признае 
како семенски ако се утврди дека: 

а) бројот на нетипични растенија е поголем од 
3%; 

б) интензитетот на нападот од растениски бо-
лести и штетници или заплевеленоста на посевот е 
над оценката 1 (заглавие VI точка 1); 

в) просторната изолација не е по нормите од 
табелата број 6. 

4. Ш е ќ е р н а р е п а 

А. Ка ј производството на семе од шеќерна репа 
во двогодишна вегетација задолжителни се по два 
прегледа во секоја година. 

Првата година кон крајот на мај месец се вр-
ши првиот преглед на присуство на лиени вошки 
(Мугиѕ регѕ1сае Ѕи1сег и АрМѕ 1:а1зае Ѕсор), од кои 
во посевот несмеат да бидат нападнати повеќе од 
2% растенија, заради спречување појавата на ви-
русот на жолтицата (Ве1а У1гиѕ 4 Ѕш1Ш). Вториот 
преглед се врши во почетокот на август месец на 
појава на дамкавост на лисјата (Сегсоѕрога 1)е1;1со1а 
Ѕасс), и репиниот молец (РћШопшеа осе1а!е11а Воус1), 
чиј интензитет на нападот не смее да биде над оцен-
ката 1 (заглавие VI точка 1). 
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Втората година, првиот преглед се врши во мај 
заради утврдување просторната изолација, при-
суството на лиени вошки, за да се спречи појавата 
на вирусот на жолтицата и заради утврдување при-
суството на пламеницата на шеќерната репа 
(Peronospora schachtii Fuckel). Вториот преглед се 
врши во јуни заради утврдување присуството на 
дамкавоста на лисјата. 

Б. К а ј производството на семе од шеќерна ре-
па во едногодишна вегетација задолжителни се два 
прегледа. Двата прегледа се вршат во исто време 
и со иста цел како и прегледите во втората година 
кај производството на семе од шеќерна репа во 
двегодишна вегетација. 

Посевот на шеќерна репа во едногодишно или 
двегодишно производство нема да се признае како 
семенски ако: 

а) интензитетот на нападот од растениски бо-
лести и штетници или интензитетот на заплевеле-
носта е поголем од оценката 1 (заглавие VI точка 1); 

б) просторната изолација е помала од пропиша-
ната (табела број 6); 

в) посевот е нападнат со репина нематода (Не-
terodera schachtii Schmidt). 

5. К о н о п 

Ка ј конопот задолжителни се најмалку два 
прегледа. 

Првиот преглед се врши пред цветањето на 
растенијата, заради чистење- на посевот од други 
сорти и нетипични растенија, како и плевели. 

Вториот преглед се врши пред бербата, заради 
утврдување на сортната чистота, изедначеноста, ви-
сочината и здравствената состојба на посевот. 

Посевот на семето од коноп нема да се признае 
како семенски ако се утврди дека: 

а) растенијата се пониски од 150 см; 
б) просторната изолација е помала од пропиша-

ната (табела број 6); 
в) при вториот преглед се утврди присуство на 

плевелот (Ambrosia artemisiifolia L.) и вилината 
косица (Cuscuta ѕрр.), како и присуство на чумата 
(Orobanche ramosa L.). Задолжително е отстрану-
вање на чумата пред нејзиното цветање без оглед 
на интензитетот на нападот. 

г) интензитетот на нападот од растениски бо-
лести и штетници или на заплевеленоста е над 
оценката 1 (заглавие VI точка 1). 

6. П а м у к 

К а ј памукот се задолжителни два прегледа. 
Првиот преглед се врши во време на масовото 

цветање на посевот за да се утврди сортната чисто-
та, заплевеленоста и здравствената состојба. 

Вториот преглед се врши во фаза на отворање 
на чушките, кога на секое растение се отворени 
1-2 чушки и се утврдува сортната чистота и здрав-
ствената состојба на посевот. 

Пред прегледите се задолжителни две сортни 
плевења. Првото плевење се врши на 5-6 дена пред 
цветањето, а второто во почетокот на зреењето на 
првите чушки. Со овие плевења се отстрануваат 
сите нетипични растенија за дотичната сорта, ра-
стенијата болни од Bacterium malvacearum Е. F. 
Smith или од други болести, како и слабо развие-
ните растенија: 

Посевот памук нема да се признае како семен-
ски ако се утврди: 

а) на 100 м2 посев ка ј категоријата елита и 
оригинал едно растение од други сорти, ка ј I сортна 
репродукција над 20, а ка ј II сортна репродукција 
над 50 растенија од други сорти; 

б) дека просторната изолација е помала од 200» 
метри; 

в) присуство на памуков молец (Pectinophora 
gossypiella Saund); 

г) дека посевот е заразен со цисти од нематода; 
д) на 100 м2 од посевот за категориите елита и 

оригинал едно растение заразено со Bacterium mal-
vacearum, за I сортна репродукција над 20 заразени 
растенија, за II сортна репродукција над 50, а со 
Verticilium ѕрр за елита и оригинал едно заразено 
растение, за I сортна репродукција над 5, а за II 
сортна репродукција над 10 заразени растенија; 

ѓ) изедначеност на посевот помала од оценката 
многу добра; 

е) заплевеленост над оценката 1 (заглавие VI 
точка 1); 

ж) принос по хектар помал од 1000 кг. 
Од апробираниот посев семе се зема само од 

првата и втората берба памук. 

7. Т у т у н 

К а ј тутунот се задолжителни два прегледа. 
Првиот преглед се врши пред појавата на цвет-

ните палки а вториот за време на појавата на цвет-
ните папки, со цел основниот тип да се исчисти од 
сите растенија од други типови и заразени со ви-
русни болести (Virus ѕрр) и со, пламеницата на туту-
нот (Peronospora tabacina Adam). 

Посевот на тутун нема да се признае како се-
менски ако: 

а) бројот на нетипични растенија е поголем од 
3%, или ако има растенија од други типови во кој 
и да било процент; 

б) просторната изолација е помала од 500 м на 
отворен простор, или помала од ЗОО м. кога простор-
ната изолација е природна, а во колку се врши 
рачна кастрација или рачно опрашување, како и 
ка ј хибридите добиени на база на машка стерил-
ност, просторна изолација не е потребна. 

в) посевот е нападнат од чума (Orobanche ѕрр); 
г) интензитетот на нападот од растениски бо-

лести и штетници или заплевеленоста е над оцен-
ката 1 (заглавие VI точка 1). 

8. А ф и о н 

К а ј афионот се задолжителни три прегледа. 
Првиот преглед се врши во фаза на розета 

кога има 6-8 чифта лисја, заради утврдување при-
суството на пламеница. 

Вториот преглед се врши во фаза на цветање 
за отстранување на растенија од други сорти и за 
утврдување на здравствената состојба. 

Третиот преглед се врши во време на потполна-
та зрелост на растенијата за утврдување на сортна-
та чистота и здравствената состојба. 

Посевот на афион за семе нема да се признае 
како семенски ако : 

а) во посевот има повеќе од 0,5% други сорти 
афион; 

б) при прегледот се констатира присуство на 
гхламеницата (Peronospora arborescens de Вату); 

в) просторната изолација е помала од 200 м. 
9. Мас л ода јна репка и мас ло да јна ротквица 
К а ј масло дај ната репка и маслодајната роткви-

ца задолжителни се два прегледа. 
Првиот преглед се врши во време на цветањето, 

а вториот во време кога најмалку 60°/о од расте-
нијата достигнат техничка зрелост. 

К а ј првиот преглед се утврдува просторната 
изолација, како и процентот на примеси — дијаго-
нално од три места на парцелата, а секое место мо-
ра да има површина од 150 м2 (100 X 1,5 м). 
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Максималниот дозволен број на растенија - — 
примеси по секое испитувано место изнесува: 

К а т е г о р и ј а 

Р а с т е н и ј а 

— Растенија кои припаѓаат на 
други сорти или видови 0 5 10 10 

— Растенија на други културни 
видови чие семе со чистење 
тешко се двои 0 5 10 

—• Растенија плевели чие семе 
со чистење тешко се д в о и _ _ _ 0 _ _ 1 0 _ _ 2 5 _ 

10 

25 

Ка ј вториот преглед мора да се утврди напа-
дот од болести, степенот на зреењето и очекуваниот 
принос на натурално семе. 

Посевот на маслодајна репка и маслодаЈна рот- -
квица нема да се признае како семенски ако се 
утврди: , 

а) примеси на други сорти од ист вид повеќе 
од што е дозволено за поедини категории семе; 

б) напад од болести и штетници поголем од 
оценката 1 (заглавие VI точка 1); 

в) присуство на други културни видови или 
плевели чие семе со чистење тешко се двои — по-
веќе од што е дозволено за поедини категории семе. 

г) просторна изолација помала,од нормите утвр-
дени во табелата број 6. 

III. — Методи кај семенски посеви од фуражни 
култури 

1. Репа, морков и а лабаш 

Ка ј репата, морковот и алабашот задолжителни 
се три прегледи: 

Првиот преглед се врши во година кога се 
произведуваат и садат пресадниците или кога ди-
ректно се сеат на стално место. Со првиот преглед 
се утврдува потеклото на семето, категоријата, по-
вршината, чистотата на сортата, здравствената со-
стојба, агротехничките мерки и просторната изола-
ција. 

Вториот преглед се врши во почетокот на веге-
тацијата по презимувањето за да се провери чисто-
тата на сортата, здравствената состојба, агротехнич-
ките мерки и просторната изолација. 

Третиот преглед се врши пред жетвата и со не-
го се дополнуваат податоците за состојбата на по-
севот, се даваат препораки на производителот за 
жетвата, ориентационо се утврдува времето на жет-
вата и очекуваниот принос на натурално семе. 

2. Фуражен кел 

Ка ј фуражниот кел задолжителни се најмалку 
два прегледа. 

Првиот преглед се врши пред цветањето на 
растенијата, кога се утврдува потеклото на семето, 
категоријата, површините, чистотата на сортата, 
здравствената состојба, агротехничките мерки и 
просторната изолација. 

Вториот преглед се врши пред жетвата со која 
се дополнуваат податоците од првиот преглед и се 
даваат препораки за жетвата, се утврдува времето 
на жетвата и очекуваниот принос на натурално 
семе. 

10. С и р а к м е т л а ш 

Ка ј сиракот метлаш задолжителни се три пре-
гледа. 

Првиот преглед се врши во фаза кога растени-
јата имаат 9-10 листа, вториот во период на метле-
ње, а третиот пред берба во време на восочна зре-
лост. 

Со првиот преглед се утврдува потеклото на се-
мето, засеаната површина, здравствената состојба 
и се даваат препораки на производителот за откло-
нување на заболените растенија од црвенило од 
бактериско и вирусно потекло и се утврдува про-
сторната изолација. 

Со вториот преглед се утврдува здравствената 
состојба, се контролира отстранувањето на нети-
пичните растенија, растенијата со кадрава мет лица 
и заболените од црвенилото (бактериско и вирусно) 
и се даваат препораки на производителот за при-
мена на агротехнички мерки. 

Со третиот преглед се проверува отклонување 
на заболените растенија од црвенило (Sphacelotheca 
sorghi) и праховитата гламја (Sorosporium reili-
anum), се даваат препораки за жетвата и се оце-
нува очекуваниот принос на натурално семе. 

Посевот на сиракот метлаш нема да се при-
знае како семенски ако: 

а) се утврдат примеси на други сорти или кул-
турни растенија повеќе од 0,5% 

б) во посевот има повеќе од 10%> растенија од 
сиракот тип „лулаш" и „чачкалица"; 

в) во посевот има растенија со кадрави метлици 
повеќе од 1%; 

г) просторната изолација не е во склад со нор-
мите утврдени во табелата број 6; 

д) се утврди појава на праховитата гламја (So-
rosporium reilianum) или црвенило (Sphacelotheca 
sorghi) на преку 5% растенија; 

ѓ) интензитетот на нападот од болести и штет-
ници или заплевелеиоста се над оценката 1; 

е) во посевот има видови плевели од родот 
Sorghum со кои се пренесуваат болести. 

3. Фуражен сирак 

При производството на семе од фуражниот си-
рак задолжителни се три прегледа: 

Првиот преглед се врши во време на нај интен-
зивниот пораст и се утврдува потеклото и сортноста 
на семето, засеаната површина, применетите агро-
технички мерки, сортноста, чистотата, просторната 
изолација и се даваат препораки на производителот. 

Вториот преглед се врши во текот на појавата 
на метлици и. се утврдува состојбата на посевот, се 
проверува сортната чистота и здравствената состој-
ба и се даваат препораки на производителот за от-
странување на примесите и нетипичните растенија. 

Третиот преглед се врши во восочна зрелост и 
конечно се утврдува сортната чистота, здравствена-
та состојба, се оценува очекуваниот принос и се 
даваат препораки за жетвата. 

4. Репка и огрштица 

Ка ј репката и огрштицата задолжителни се два 
прегледа и тоа на ист начин како ка ј маслодајната 
репица и маслодајната ротквица (заглавие II точка 
9). 

5. Фуражни легуминози 

Ка ј фуражните легуминози задолжителни се 
два прегледа. 
А. Ситнозрни легуминози (луцерка, црвена детели-

на и др.). 

На новозасеаните луцеришта и детелиништа и 
други посеви со ситнозрни легуминози првиот пре-
глед се врши во истата година кога се засеани. Со 
првиот преглед се утврдува потеклото на семето, 
површината на засеаниот семенски посев, агротех-
ничките мерки кои се применуваат, изгледот и оп-
штата состојба на посевот. Ако семето се произве-
дува после првиот откос задолжителен е и втор 
преглед, кој се врши како и вториот преглед на 
постарите луцеришта и детелиништа. 
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На постарите луцеришта, детелиништа и други-
те посеви со ситнозрни легуминози првиот преглед 
се врши во време на цветањето за утврдување 
здравствената состојба и изгледот на посевот и да-
вање препораки за негување и заштита на посевот. 
Вториот преглед се врши пред косењето на посевот, 
(собирање на семето) за дополнување на подато-
ците за состојбата на посевот, давање препораки на 
производителот за жетвата, ориентационо се утвр-
дува приносот на натурално семе, како и времето на 
жетвата. 

Б. Ка ј крупнозрните фуражни легуминози за-
задолжителни се два прегледа. 

Првиот преглед се врши во време на цветањето 
на растенијата за утврдување потеклото на семето, 
засеаната површина, здравствената состојба на по-
севот, заплевеленоста, агротехничките мерки, изед-
наченоста и општата состојба на посевот, простор-
ната изолација и сортната чистота. 

Вториот преглед се врши пред жетвата (приби-
рање на семето) за дополнување податоците од пр-
виот преглед. Тогаш се даваат и препораки за жет-
вата, се утврдува времето на жетвата и очекува-
ниот принос на натурално семе. 

Автентичноста и сортната чистота односно чи-
стотата на видот на семенскиот посев со фуражни 
растенија се утврдува со детален преглед на му-
стрите на контролната единица. 

Ка ј фуражните кошевини за основна контролна 
единица се зема површина од 100 м2. 

Ка ј фуражните окопавини за контролна едини-
ца се зема: 

— ако семенскиот посев е на површина од 1 
ха 100-200 растенија на рамномерни растојанија без 
одбирање, во правец на двете дијагонални линии 
на семенската парцела; 

— ако е семенскиот посев на површини: 

преку 1 до 2 ха 200-300 растенија во мострата 
преку 2 до 5 ха 300-500 „ 
преку 5 до 10 ха 500-600 „ 

На секој натамошен хектар се земаат по 50 ра-
стенија повеќе, односно бројот на растенијата во 
контролната единица сразмерно се зголемува. 

Посевот на напред наведените фуражни расте-
нија (од 1-5) нема да се признае како семенски ако: 

а) процентот на примеси од други сорти е над 
процентот или бројот кој е дозволен за категоријата 
на производно семе (табела број 2); 

б) просторната изолација е помала од дозволе-
ната (табела број 6); 

в) интензитетот на нападот на растениски бо-
лести и штетници или плевели е поголем од оцен-
ката 1 (заглавие VI точка 1); 

г) посевот луцерка или црвена детелина и дру-
ги ситнозрнести легуминози е заразен со вилина 
косица (Cuscuta ѕрр.) или луцеркина мушичка (Соп-
taxxnia medicaginis Kieff.); 

д) во посевот на фуражни окопавини се нао-
ѓаат плевели од иста група кои истовремено цветаат 
кога и посевот на фуражните окопавини; 

ѓ) посевот на легуминози во време на цветањето 
полегнал на преку 80% од површината, а посевот 
репка и огрштица на преку 50%; 

е) во посевот на сирак се најдат примеси од 
дивите видови сирак (Sorghum halepense Регѕ и др.) 
повеќе од 1%. 

6. Треви 

Кај семенскиот посев треви задолжителни се 
два прегледа. 

Првиот преглед се врши во време на класањето 
и се утврдува потеклото на семето, категоријата, 
површината, чистотата на сортата, здравствената 
состојба, просторната изолација и применатите аг-
ротехнички мерки. 

Вториот преглед се врши во време на зреење-
то на семето а непосредно пред жетвата (собирање 
на семето), со овој преглед се дополнуваат подато-
ците од првиот преглед, се даваат препораки за 
жетвата, се утврдува времето на жетвата и прино-
сот на натурално семе. 

Семе од треви може да се произведува само од 
две жетви од еден посев. 

Посевот треви нема да се признае како семен-
ски ако се утврди дека: 

а) процентот на примеси од други сорти е пого-
лем од дозволениот према табелата број 2; 

б) процентот на дозволени плевели за категори-
јата елита е поголем од 0,5%, а за категоријата ори-
гинал поголем од 1%; 

в) во посевот има други видови треви кои гре-
ат истовремено со видот од посевот, а семето на ис-
тите не може да се одвои при доработката; 

г) има карантински плевели и тоа Cuscuta ѕрр 
за сите видови треви; 

д) има растениски болести кои се пренесуваат 
со семето (Claviceps purpurea Tul, Ustilago spp, Epi-
hloe typhina Tul. Corinebacterium rathay Dowsen); 

ѓ) јачината на нападот на растителни болести 
кои не се пренесуваат со семе Срѓа и пепелница) е 
поголема од оценката 2 (заглавие VI точка 1). 

Табела број 2 

Дозволени примеси на други сорти во поедини ка-
тегории фуражни растенија 

Максимален број расте-
нија од други сорти 

на 100 м2 

1. Фуражни кошевини и 
број на примеси 

2. Луцерка, детелина и 
смилкита (број на при-
меси) 

3. Останати фуражни легу-
минози (број на приме-
си) 

4. Фуражни окопавини во % 
5. Треви (%) 

0 5 10 20 30 

0 2 4 8 10 

0 5 10 20 30 
0 0,2 0,5 1 2 
0,5 1 — — — 

IV. — Методи ка ј градинарските култури 

А. Едногодишни градинарски култури 

Ка ј едногодишните градинарски култури задол-
жителни се најмалку 2 прегледа, а во колку кај вто-
риот преглед не се донесе одлука, тогаш се врши и 
трет преглед. Третиот преглед го одредува струч-
ната служба која врши контрола над производство-
то на тоа семе. 

Ка ј првиот преглед се утврдува потеклото на 
семето, засеаната површина, здравствената состој-
ба, заплевеленоста, сортната чистота, агротехнич-
ките мерки, изедначеноста на посевот и простор-
ната изолација. 

Ка ј вториот преглед се проверуваат податоците 
од првиот преглед и повторно се утврдува здрав-
ствената состојба, заплевеленоста, сортната чистота, 
агротехничките мерки, се даваат препораки за жет-
вата на семето и се одредува приносот на натурал-
но семе. 

Спрема потреба ка ј легуминозите се врши и трет 
преглед и тоа во време на физиолошко^ зреење 
кога се утврдува и проверува здравствената состој-
ба на зрното (семето), сортната чистота во колку 
е тоа потребно да се провери ка ј зрелото семе и 
ориентационен принос на натурално семе. 
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1. Грашок, грав и бакла 

Првиот преглед се врши во време на цутењето, 
вториот во технолошка зрелост, а по потреба и тре-
тиот во време на физиолошко^ зреење. 

2. Домат, пипер и модер патлиџан 

Првиот преглед ка ј доматот се врши во време 
на почетното зреење на плодовите од првиот етаж, 
кај пиперот во време кога се 2-3 плода во техно-
лошка зрелост, а ка ј патлиџанот во време на по-
четното технолошко зреење на плодовите. 

Вториот преглед се врши кај доматот во време 
на полната технолошка зрелост т. е. кога повеќе од 
50% од плодовите стасале за берење, кај пиперот во 
време на физиолошкото зреење т. е. кога 2-3 плода 
на растението ќе поцрвенат, а ка ј патлиџанот во 
време на полната физиолошка зрелост на плодо-
вите. 

3. Краставици, дињи, лу беници и тиквички 

Првиот преглед кај краставиците и тиквички-
те се врши во време кога на секоја врежа 1-3 пло-
да стасаат во технолошка зрелост, а кај лубеници-
те и дињите во време кога на 30-50°/» од растени-
јата во посевот на секоја врежа ќе стасаат во техно-
лошка зрелост барем по еден плод. 

Вториот преглед се врши кога околу 50% од 
плодовите во посевот ја достигнат полната физио-
лошка зрелост. 

4. Салата главеста и ендивиа 

Првиот преглед се врши на салатите главести 
во време кога до 50% во посевот завиткале глави-
ца, а кај ендивијата (ако се одгледува како едного-
дишен посев) во време на технолошката зрелост. 

Вториот преглед ка ј салатите главести се врши 
во време кога повеќе од 70% од растенијата во по-
севот потполно ги завиткале главиците. Ка ј енди-
вијата вториот преглед се врши од почетокот на из-
бивањето на цутните стапки. 

5. Спанаќ и блитва 

Првиот преглед се врши кога е потполно раз-
виена лисната розета т. е. во технолошкото зреење, 
а вториот во почетокот на цутењето. 

6. Репичка 

Првиот преглед се врши во време на технолош-
кото зреење кога се развиени 50-70% од растени-
јата, а вториот во време на цутењето. 

Б. Двегодишни градинарски култури 

Ка ј двогодишните градинарски растенија задол-
жителни се најмалку три прегледа. 

Првиот преглед се врши во првата година на 
производството на семеници (изводници), кога нај-
лесно се утврдува сортната чистота. Во првиот пре-
глед покрај сортната чистота, се утврдува потекло-
то на семето, здравствената состојба и начинот на 
приготвување на пресадниците за презимување. 

Вториот преглед се врши напролет по садењето 
или презимувањето на семениците кога се прове-
руваат и надополнуваат податоците од првиот пре-
глед и кога се утврдува просторната изолација. 

Третиот преглед се врши во време на полното 
цутење до зреењето на семето кога се утврдува 
здравствената состојба и се оценува очекуваниот 
принос на натуралното семе. 

1. Морков, цвекло, магданос, пашканат, геревиз и 
пострна репа 

Првиот преглед се врши во првата година на-
есен кога најмалку 70% од растенијата се во техно-
лошка зрелост. 

Вториот преглед се врши напролет по прези-
мувањето или пресадувањето во време на потпол-
ниот развој на првите лисја. 

Третиот преглед се врши во полното цветање до 
почетокот на зреењето на семето. 

2. Кромид и лук 

Првиот преглед се врши првата година кога се 
главиците (луковиците) потполно развиени, вториот 
по презимувањето пред или за време на садењето, 
а третиот во полниот развој од почетокот на цвета-
њето па до зреењето на семето. 

3. Праз 

Првиот преглед се врши наесен пред презиму-
вањето, вториот напролет по презимувањето и тре-
тиот од почетокот на цветањето до зреењето на се-
мето. 

4. Зелка, кел, карфиол и алабаш 

Првиот преглед ка ј зелката, келот и карфиолот 
се врши во порастот на полната розета, или цветот 
па до технолошката зрелост кога најмалку 75% од 
растенијата развиле главица. Ка ј алабашот кога 
задебелениот дел на коренот е во полно технолош-
ко зреење. 

Вториот преглед се врши напролет по прези-
мувањето во почетокот на развојот на цветните 
стапки. 

Третиот преглед се врши во време на цветањето 
и почетокот на развојот на комушките. 

Посевот зеленчук нема да се признае за семен-
ски ако се утврди дека: 

а) процентот на примеси од други сорти и ви-
дови го преоѓа процентот или бројот кој е дозволен 
за категоријата на производно семе (табела број 3); 

б) интензитет на нападот на растителни болести 
и штетници или заплевеленоста е поголем од оцен-
ката 1 односно од дозволениот (заглавие VI точка 1 
и табела број 4); 

в) просторната изолација е помала од пропиша-
ната (табела број 6). 

Табела број 3 
Норми за сортната чистота на семенските посеви 

градинарски култури 

П р и м е с и 

1 2 3 4 5 

1. Примеси на други сорти-
видови 0 0,10 0,25 0,50 

2. Примеси на нетипични 
растенија од исти сорти 
кај : 
— грашок и бакла 0 1,00 2,00 5,00 
— грав 0 0,10 1,00 2,00 
— домат, пипер и патли-

џан 0 0,10 2,00 5,00 
— салата и ендивија 0 0,10 1,00 2,00 
— краставица, диња и 

лубеница 0 1,00 3,00 5,00 
— тиквици 0 3,00 5,00 10,00 
— зелка 0 1,00 2,00 5,00 
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1 2 3 4 5 

—< ред 0 2,00 3,00 5,00 
— алабаш 0 0,00 1,00 2,00 
— кромид, праз и лук 0 2,00 3,00 5,00 
— репички 0 2,00 5,00 10,00 
— цвекло 0 1,00 3,00 5,00 
— морков 0 2,00 5,00 10,00 
— магданос, геревис и 

спанаќ 0 2,00 5,00 15,00 
— други видови гради-

нарски култури 0 1,00 2,00 5,00 

Автентичноста и сортната чистота на семенски-
от посев на градинарските култури се утврдува со 
детален преглед на мострата на контролната еди-
ница, а здравствената состојба се проверува на се-
та површина. 

За контролна единица, на рамномерни растоја-
нија без одбирање, во правец на дијагонални линии 
на семенската парцела која се прегледува, за едини-
ца површина до 1 ха се земаат 100-200 растенија, при 
површина на посевот од 1-2 ха 200-300 растенија, 
од 2-5 ха 300-500 растенија, од 5-10 ха 500-600 ра-
стенија. За секој натамошен хектар бројот на расте-
нијата кои се прегледуваат се зголемува за 50. 

Табела број 4 
Дозволен процент на болести кои се пренесуваат 
со семе во семенските посеви градинарски култури 

Култура Болест и причинител 

Боранија и грав Xanthomonas phaseoli (Smith) 
Dows 2 
Pseudomonas phaseolicola 
(Burkh) Dows 
Corynebacterium flacumfaci-
ens 10 
Мозаик: Phaseolus virus 1 i 
2 Pierce 10 
Антракноза: Colletotrichum 
lindemuthianum (Sacc. et 
Magn.) Bri. et Cav. 2 

Домати Бактерии алиа овенатост Сог-
ynebacterium michiganense 
(Smith) Jensen 0 
Бактерии лен пригор Xantho-
monas vesicatoria (Doidjge) 
Dows 1 
Рак — Didymella lycopersici 
Kleb 1 

Антракноза: Colletotrichum 
lagenarium (Pass) Ell. et Halst 5 
Бактериоза Bacterium lachry-
mans Smith et Bryan 0 
Лисен пригор Corynespora 
melonis (Cke) Lind 0 
Мозаик Cucumis virus 1 10 
Суво гниење Phoma lingam 
(Tode) Desm. 0 
Антракноза — Ascochyta pisi 
Lib. 5 
Мозаик — Pisum virus 2 Do-

Краставици, ди-« 
њи и лубеници 

Зелка, ротква и 
алабаш 
Грашок 

Кромид и лук Гламја ка ј кромид от — Uro-
cystis cepulae Frost. 0 
Пламеница ка ј кромидот Ре-
ronospora schleideni Ung. 5 

Салата: 
Морков, геревис 
и магданос 

СПипер 

Мозаик Lactuca virus 1 Snith 5 
Лисна дамкавост кај морко-
вот Cercospora apii var. caro-
tae (Pas) Kazn. 2 
Лисна дамкавост ка ј целерот 
Cercospora apii Fres. 2 
Лисна дамкавост ка ј целерот 
Septoria apii (Ве. et Cav) 
Chester 2 
Лисна дамкавост ка ј магда-
носот Septoria petroselini 
Desm. 2 
Colletotrichum spp. 5 
Мозаик — Lycopersicum virus 1 
Verticillium alboatrum (Rke et 
Berth) 
Пепелница Leveillula spp 30 
Phytophthora capsici Leonian 5 

Компир 

Ка ј компирот се задолжителни три прегледа, а 
во равничарските реони каде се врши садење на 
простени компири и рано ваделе четири прегледа. 

Првиот преглед се врши кога растението е ви-
соко 15-20 см. и со него се утврдува потеклото на 
семето компир, категоријата, засеаните површини, 
здравствената состојба, заплевеленоста, сортната 
чистота, општата состојба и изедначеноста, простор-
ната изолација, агротехничките мерки кои се при-
менуваат, како и процентот на празни места наста-
нати поради болести кои се пренесуваат со семе 
(гниење од микозно и бактериално потекло). 

Вториот преглед се врши во полн цвет и со 
него се утврдува дефинитивно сортната чистота, 
здравствената состојба, заплевеленоста, општата со-
стојба и изедначеноста и се проверува дали се од-
стране™ болните растенија. При овој преглед се 
оценува здравствената состојба и на околните посе-
ви ако се други посеви во непосредна близина на 
семенскиот и се утврдува просторната изолација. 

Третиот преглед се врши пред вадењето на ком-
пирот или прекинувањето на вегетацијата (униш-
тување на цимата). При овој преглед пак се прове-
рува здравствената состојба на посевот, со вадење 
(ископ) се земаат репрезентативни мостри за лабо-
раториска анализа на здравствената состојба и се 
утврдува очекуваниот принос на семе. 

Со четвртиот преглед се утврдува дали правил-
но е уништена цимата по механички или хемиски 
пат и се проверува здравствената состојба на ком-
шиите. 

Како репрезентативна мостра се сметаат нај-
малку НО компири земени по еден од едно расте-
ние од различни места на парцелата при што мора 
нарочно да се обрне внимание мострите да се зе-
маат од крајните редови кои се граничат со другите 
посеви со компир. Бројот на мострите зависи од 
површината на семенскиот посев. На површина од 
1 ха се зема една мостра, а за основно семе 2 мо-
стри, на површина од 1-3 ха 2 мостри, а за основно 
семе 3, од 3-10 ха 3 мостри, а за основното семе 5 
и на површина поголема од 10 ха 6 мостри. 

Испитувањето на репрезентативните мостри се-
менски компир на здравствената состојба се врши 
по методите пропишани со Правилникот за нор-
мите за квалитетот, пакувањето, пломбирањето и 
декларирањето на семето од земјоделски растенија. 

Сортната чистота, здравствената состојба и про-
центот на празните места се утврдуваат на контрол-
ната единица, а сето друго на целата парцела. 

Автентичноста и сортната чистота и здравстве-
ната состојба на семенскиот посев компири се утвр-
дува со детален преглед на мострите на контролна-
та единица. За контролна единица се земаат 400 ра-



16 април 1976 

стенија по ха со тоа да се дијагонално на парце-
лата, по случајно одбирање прегледот 20-40 расте-
нија на поедини места. На секој ха се прегледува 
најмалку една контролна единица. Ако посевот е 
поголем од 5 ха доволно е да се земат шест кон-
тролни единици. 

Просторно — здравствената изолација на семен-
скиот компир од другите посеви ја одредува струч-
ната служба, која врши стручна контрола над про-
изводството на семе. При одредувањето на потреб-
ната изолација се зема предвид степенот на заразе-
носта на соседните посеви со опасни вирози. 

Посевот компир нема да се признае како семен-
ски ако: 

а) не е произведен во висински реони или во 
други подрачја во кои не е применета соодветна 
технолошка постапка (на'ртување, пратење лета-
њето на лисните вошки, прекинување на вегетаци-
јата — уништување на цимата, рано вадење и др.); 

б) не ги исполнува условите пропишани во нор-
мите за признавање на семенскиот посев компири 
(табела број 5); 

в) вредносниот број кој претставува степен на 
заразеност со растителни болести и страни приме-
си пресметан по нормите за признавање на семен-
ски компир го преоѓа бројот кој е одреден за нај-
ниската категорија; 

г) кај вториот преглед се утврди дека интензи-
тетот на нападот од компировата пламеница (Phy-
tophthora infestans de Bary) или црните дамки по 
лисјата (Alternaria solani Sorauer) е поголема од 
оценката 1 (заглавие VI точка 1); 

д) се утврдува заразеност од компировиот рак 
(Synchytrium endobioticum Реге.) или ако се утврди 
компирова нематода (Heterodera rostochiensis Woll). 

Табела број 5 

Минимални норми за признавање на семенскиот 
посев компири (%) 

а) примеси на страни сор-
ти 

б) опасни вирози: 
— Завиткување на ли-

сјата (Solanum vi-
rus 14) 

— цртичавост (Solanum 
virus 2) 

— кдравост (Solanum 
virus 11) 

— тежок мозаик (Sola-
num virus 3) и ком-
бинација — Sola-
num virus 3 i Sola-
num virus 1 

Вкупно сите опасни ви-
рози 

в) Благ мозаик: (Solanum 
virus 1) и други вируси, 
кои се причинители на 
оваа болест 

г) други вирози: Аукуба 
мозаик вирус Solanum 
virus 8 и 9 луцеркин 

мозаик (Calico) 
д) бела нога (Rhizoctonia 

solani Kiihn) 
ѓ) црна нога (Bacterium 

phytophthorum) 

0,25 0,50 1 

12 

0,5 

0,0 

е) праховита краставост 
(Spongospora subterra-
nea Lang.) 

ж) Празни места настана-
ти поради болести кои 
се пренесуваат со семе, 
а се утврдуваат при 
првиот преглед 

Вредносен број 

0,0 2 5 10 

5 10 15 

12 25 50 120 

0,00 ОДО 0,25 1,00 

0,50 

Групирањето на посевот компири во поедини 
категории зависи од потеклото на употребеното се-
ме и од вредносниот број. 

Вредносниот број се пресметува така што спре-
ма табелата број 5 процентот во точките од а) до е) 
се множат и тоа: 

— за примесите на страни сорти, другите виро-
зи (под г) болести под д) и ѓ) и болести на кртолите 
под е) со факторот 1; 

— за благиот мозаик под в) со факторот 2 и 
— за опасните вирози (болести на изродувањето 

под б) со факторот 25. 

V. — Методи ка ј останатите култури 

Во производството на семе од останатите едно-
годишни и повеќегодишни земјоделски култури за-
должителен е онолкав број на прегледи со кои мо-
же да се утврдат условите од член 2 на овој пра-
вилник за начинот на вршење стручна и здравстве-
на контрола над производството на земјоделско 
семе. 

Посевот нема да се признае како семенски ако 
интензитетот на нападот на растителни болести и 
штетници односно заплевеленоста е поголема од 
оценката 1 (заглавие VI точка 1). 

VI. — Заеднички одредби 

1. За земјоделските култури ка ј кои интензите-
тот на нападот од поедини растителни болести 
штетници и плевели не е поодделно означен, интен-
зитетот на нападот се утврдува според следните 
оценки: 

а) ка ј растителните болести и штетници: 
— оценка 0 — кога нема болести и штетници; 

— оценка 1 кога е до 30% нападната или 
оштетена растителната површина или има до 5% 
уништени растенија; 

— оценка 2 ако е 30°/о—60% нападната или 
оштетена растителната површина или има до 10% 
уништени растенија. 

— оценка 3 ако е преку 60% нападната или 
оштетена растителната површина или има над 10% 
уништени растенија. 

б) ка ј заплевеленоста: 
— оценка 0 — кога нема плевели, 
— оценка 1 — кога е слаба заплевеленоста, 
— оценка 2 — кога е средна заплевеленоста, 
— оценка 3 — кога е јака заплевеленоста. 
2. Ако стручната служба која врши контрола 

над производството на земјоделското семе при вр-
шењето контрола утврди присуство на некои дру-
ги растителни болести или штетници кои не се на-
значени кај поодделни култури, а можат да го за-
грозат семенскиот посев ,се утврдува степенот на 
загрозеноста на посевот и тоа се зема предвид при 
одлучувањето за признавање на семенскиот посев. 

Стр. 298 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Табела број 6 

Норми за најмалата просторна изолација на семен-
ските посеви од посевите на другите сорти или бо-

танички видови со кои се вкрстуваат 

К у л т у р а 

1. Боранија и грав 200 100 
2. Пипер и патлиџан 500 200 
3. Домат 200 100 
4. Cruciferae (зелка, кел, 

алабаш, ротквици и др.) 2000 600 
5. Cucurbitacea (лубеница, диња, 

краставица, тиквица и др.) 1000 500 
6. Грашок 100 50 
7. Спанаќ 800 ЗОО 
В. Кромид, лук, праз 2000 500 
9. Морков, магданос и др. 500 100 

10. Салата ЗОО 100 
И. Пченица, јачмен и овес*) 3 — 

12. 'Рж 200 200 
13. Ориз 
14. Пченка 200 200 
15. Памук 200 150 
16. Сончоглед 1.500 1000 
17. Афион 400 200 
18. Тутун 500 ЗОО 
19. Шеќерна репа и < 

сточна репа: 
— кај полиплоидното 

повеќекличното семе 500 200 
— ка ј моногермното семе 

од различни сорти 500 200 
— кај полиплоидното, по-

веќекличното и моногерм-
ното семе 1000 500 

20. Рицинус 500 100 
21. Коноп 500 100 
22. Луцерка, црвена детелина 

и останати детелини 
— под услов да се најбли-

ските парцели со други 
сорти или несортни по-
севи покосат и отстра-
нат пред цутењето 400 200 

23. Фуражен сирак 50 20 
24. Олај на репица 1000 600 
25. Пострна репка 

(сурепка) 500 200 
26. Други градинарски 

култури 500 100 

При производството на основно семе изолаци-
јата задолжително се зголемува за 10—50% во 
зависност од видот. 

*) Просторната изолација од посев заразен со 
прашестата гламја изнесува 160 м. 

111. 
Врз основа на член 46 став 1 точка 1 и 2 од 

Законот за саден материјал („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/73), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОРТНАТА ЧИСТОТА НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Како земјоделски саден материјал во смисла 

на член 1 од Законот за саден материјал се под-
разбираат растенија и делови на растенијата про-
изведени по генеративен или вегетативен пат, и 
тоа; 

1. Во овоштарството — питомки, резници, вко-
р е н е т резници, изданци, сејанци, живици, оку-
ланти и овошни садници; 

2. Во лозарството — резници, питомки, вкоре-
н е т резници и вкоренета лозни калеми; 

3. Во хмеларството — вкоренета и невкоренети 
резници. 

Член 2 

Утврдувањето на сортната чистота на земјодел-
скиот саден материјал се врши со стручна контро-
ла над производството на земјоделски саден мате-
ријал (стручна контрола). 

Со стручната контрола се утврдува: 
1. потеклото на репродукциониот материјал за 

производство на саден материјал; 
2. автентичноста и чистотата на видот, сортата 

односно селекцијата и типот на садниот материјал 
чие производство е во тек; 

3. состојбата и општиот изглед на вегетатив-
ниот развој на садниот материјал и развиеноста на 
оние органи од кои зависи квалитетот на садниот 
материјал; 

4. применетите агротехнички мерки и мерки за 
нега на садниот материјал ibo производството и 
спроведувањето на системот за усвоениот плодоред 
на парцелите на кои се произведува ожилен саден 
материјал. 

По извршената стручна контрола според став 
1 од овој член се издава уверение за сортната чис-
тота на земјоделскиот саден материјал според 
образецот 2 што е составен дел на овој правилник. 

Член 3 

Потеклото на репродукциониот материјал се 
утврдува врз основа на документацијата од произ-
водителот на садниот материјал за производството 
на подлошки од семе односно за признавањето на 
матичните растенија и решението за упис во ре-
гистарот на производители на саден материјал. 
Ако репродукциониот материјал е набавен од дру-
ги производители на саден материјал потеклото се 
утврдува на основа на декларацијата кон отпрат-
ницата за тој материјал. 

Потеклото на репродукциониот материјал од 
увоз се утврдува врз основа на цертификатот што 
е издаден за тој материјал. 

Член 4 

Автентичноста и чистотата на видот, сортата 
односно селекцијата на садниот материјал се ут-
врдува Со преглед на садниот материјал во текот на 
вегетацијата, кога морфолошките, етиолошките и 
другите карактеристики на одделни видови и сор-
ти овошки, винова лоза и хмел се најмногу изра-
зени. 

Секоја сорта односно подлошка во расадникот 
видно се одбележува. 

Член 5 

Состојбата и општиот изглед на вегетативниот 
развој на садниот материјал, како и развиеноста на 
одделни органи на истиот се утврдуваат со прег-
лед на садниот материјал во текот на вегетаци-
јата, при што особено се обрнува внимание на по-
растот и изедначеноста на растежот на одделни ка-
тегории саден материјал, на лисната маса за пра-
вилно и потполно дозревање на садниот материјал. 

Член 6 
Агротехничките мерки и мерките за нега на 

садниот материјал се утврдуваат со преглед на 
земјиштето на кое се произведува саден матери-
јал и со преглед на садниот материјал во текот на 
производството, а системот на усвоениот плодоред 
со преглед на планот на плодоредот и парцелите 
на кои се произведува садниот материјал. 
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Член 7 

Садниот материјал се прегледува најмалку два 
пати во годината и тоа во првиот период на веге-
тативниот развој кога се на растенијата најдобро 
изразени карактеристиките на видот, сортата или 
селекцијата и во вториот период на вегетативниот 
развој кога е изразена изедначеноста и општиот 
изглед на садниот материјал. 

Признатите матични растенија односно насади, 
доколку од истите во таа година ќе се земе реп-
родукционен материјал, се прегледуваат најмалку 
два пати во годината и тоа во време кога се нај-
видливи оние особини за кои биле признати како 
матични. 

Прегледите на садниот материјал се вршат во 
присуство на производителот на садниот материјал. 

Член 8 
Ако при вршењето на прегледи стручната 

служба утврди дека во насадите со поодделни ви-
дови садници има и други видови, сорти односно 
селекции или дека се заразени со карантински бо-
лести и штетници, на производителот ќе му одреди 
таквите садници да ги означи односно отстрани, 
онеспособи или уништи. Таквите наоди стручната 
служба ги внесува во записникот. 

Образец 1 

Име и седиште на организацијата 
на здружениот труд што вршела 
стручна контрола 

З А П И С Н И К Бр. 
ЗА СТРУЧНАТА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Производител 
(име на организацијата на здружен 
труд) 

Име и месност на објектот површина 
ха . 
Одговорен за производство на саден материјал 

(име и презиме) 
1. Количина на садниот материјал во производство: 

Член 9 
Производителот на саден материјал, секоја го-

дина до 1 март, пријавува на стручната служба ка-
ков саден материјал ќе произведува и каков реп-
родукционен материјал ќе употреби за тоа про-
изводство. Пријавата содржи и податоци за видот, 
сортата односно селекцијата на садниот материјал, 
ознака на објектот на кој се произведува истиот, 
објетки со признати матични растенија, број на 
решението за запишување во регистарот на произ-
водители на саден материјал и име на стручњакот 
одговорен за производство на саден материјал. 

Член 10 
За секој извршен преглед се составува запис-

ник за стручната контрола според образецот 1 што 
е составен дел на овој правилник. Записникот се 
составува одделно за овоштарството, лозарството и 
хмеларството и го потпишува овластеното стручно 
лице што ја вршело стручната контрола и произ-
водителот на садниот материјал. 

Записникот од ставот 1 на овој член се сос-
тавува во два примерка од кои едниот стручната 
служба го предава на производителот. 

Член 11 

По извршениот последен преглед на садниот 
материјал, а најдоцна во рок од 30 дена, стручната 
служба му издава на производителот уверение- за 
сортната чистота на земјоделскиот саден матери-
јал. Уверението за сортна чистота се издава само 
за количината на садниот материјал што одговара 
на условите пропишани со овој правилник. 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-511/2 
29 февруари 1976 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

2. Потекло на репродукциониот материјал употре-
бен за производство на саден материјал (само 
при првиот преглед) за сопствениот материјал 
да се наведе бројот на уверението за сортна 
чистота, за набавениот — бројот на декларацијата 

3. Автентичност и чистота на видот односно сор-
тата на садниот материјал 

4. Состојба и општ изглед на вегетациониот развој 
на садниот материјал 

5. Применување на агротехнички мерки на објек-
тот за производство на саден материјал и пло-
доред. 

6. Забелешки и предлози за производителот 
Датум на 1-от преглед 
Датум на П-от преглед 

При прегледот бил присутен одговорниот за 
производство на саден материјал 
I преглед 

(име и презиме) 
II преглед 

(име и презиме) 

ОВЛАСТЕНО СТРУЧНО ЛИЦЕ 
извршило I преглед 

(име и презиме) 
извршило И преглед 

(име и презиме) 

Образец 2 

Име и седиште на организацијата на 
здружен труд која извршила струч-
на контрола 
Број 1 
Датум 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА СОРТНА ЧИСТОТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 

САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Име на производителот и седиште — 
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Очекуван обем на производството иа квалитетен 
саден материјал 

На основа член 13 од Законот за саден матери-
јал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73) и чл. 
11 од Правилникот за утврдување на сортната 
чистота на земјоделскиот саден материјал и за-
писникот од извршената стручна контрола над про-
изводството на земјоделски саден материјал 

се потврдува дека производството 
(број и датум) 

на горе означениот саден материјал е вршено под 
контрола на стручната служба на оваа организаци-
ја и тоа на : 

(име и презиме на стручњакот што го 
извршил прегледот) 

па тој земјоделски саден материјал се признава 
како сортен. 

М. П. Стручно лице на утврдената 
организација на здружен труд 

(име, презиме и потпис) 

112. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

саден материјал („Службен весник на СРМ" бр. 
10/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува ^ ^ 

П Р А В И Л Н И К Г 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОДБИРАЊЕ И ПРИЗНА-
ВАЊЕ НА МАТИЧНИ РАСТЕНИЈА И НАСАДИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ 
Член 1 

Матични растенија односно насади (матични 
растенија) се одбираат по методите на масовна, ин-
дивидуална и клонска селекција. 

Одбирањето и признавањето на матичните 
растенија се врши со најмалку 2 прегледа на ис-
тите во текот на вегетацијата и тоа кога се нај из-
разени карактеристичните особини на соодветните 
видови, сорти и подлошки на овошките, виновата 
лоза и хмелот. 

Прегледите од претходниот став се вршат во 
присуство на претставник од организацијата на 
здружениот труд на чиј објект се врши одбирање и 
признавање на матични растенија. 

Член 2 
Организацијата на здружениот труд, објектот 

ка кој се врши одбирање и признавање на матич-
ни растенија го пријавува на определената орга-
низација за вршење одбирање и признавање на 
матични растенија најдоцна до 1 март во годи-
ната во која отпочнува одбирањето. Пријавата со-
држи податоци за бројот на растенијата по видови, 
сорти и подлошки, како и поблизок опис на мес-
тото каде тие се наоѓаат. 

Член 3 
Матични растенија што се одбираат, за сето 

време до признавањето, се под стручна контрола 
на една од определените организации. 

Одбирањето на матични растенија трае најмал-
ку 3 години, а на лозови подлошки најмалку 2 
години. 

Секоја петта година во овоштарството односно 
секоја десетта во лозарството од денот на призна-
вањето на матичните растенија се врши контрола 
врз состојбата на истите. 

Член 4 

Матичните растенија што се одбираат или се 
веќе признати се означуваат со ознаки што одго-
вараат на ознаките во книгата на матични расте-
нија. 

Член 5 
При одбирањето на матичните растенија се 

утврдува: 
1. Потеклото на употребениот исходен мате-

ријал на растенијата во објектот; 
2. Автентичноста и чистотата на сортата, а за 

подлошките и јаткастото овошје автентичноста на 
селекционираните типови; 

3. Позитивните биолошки-еколошки и произ-
водни својства на растенијата; 

'4. Здравствената состојба на растенијата и на-
садите; 

5. Состојбата на вегетативниот развој на рас-
тенијата и развиеноста на нивните органи кои се 
употребуваат за репродукционен материјал. 

Член 6 

Во овоштарството се одбираат и признаваат 
како матични само растенија од родни или сор-
тименски насади наменети за добивање на питом-
ки, кои се сортно чисти, здрави, со добра родност 
и соодветен пораст. 

Матичните растенија за добивање на вегета-
тивни подлошки мора да се од автентичниот тип, 
здрави, со соодветен пораст и се одбираат во ма-
тична аци кои се типски чисти. 

Матичните растенија за добивање на генера-
тивни подлошки мора да се диплоидни, отпорни на 

' еколошките услови, со добри семенски својства и 
здрави. 

Член 7 

Во лозарството се одбираат матични растенија 
за производство на питомки само во лозја кои се 
во полна родност и се најмалку 80% сортно чисти. 

Како матични растенија се признаваат само 
пенушки со просечни позитивни својства (родност, 
соодветен пораст со оглед на сортата и подлош-
ката и др.) и здрави без видни знаци на вирози. 

Член 8 

Матичните растенија за производство на лоз-
ни подлошки мора да се чисти по видови, здрави, 
со соодветен пораст и се одбираат и признаваат 
само во матичњаци кои се чисти по видови. 

Член 9 

Матичните насади за јагоди се одбираат и 
признаваат само од насади кои биле засадени со 
здрави живици кои се сортно чисти, без видни 
знаци на вирози и не се наменети за производство 
на плодови. 

Член 10 

Матични растенија од хмел се одбираат само 
во хмелници кои: 

— не се помлади од 2 години и постари од 10 
години; 

— немаат повеќе од 0,3% растенија заболени од 
вирози; 

— немаат ниту на едно растение утврдена ове-
натост на хмелот (Вертицилиум епп). 

Како матични се признаваат растенија од хмел-
ници во кои нема повеќе од 5% празни места и 
туѓи сорти за двегодишните од 0,5%, а за другите 
повеќе од 0,1% и процентот на одбраните растени-
ја да не е понизок од 90%. 
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Член 11 
За извршените прегледи на матичните растени-

ја се составува записник според образецот 1 што 
е составен дел на овој правилник. 

Записникот од претходниот став се составува 
во два примерка од кои едниот се дава на органи-
зацијата на чиј објект е извршен прегледот. 

Член 12 
Организацијата која врши одбирање и приз-

навање на матични растенија устрој ува книга на 
матични растенија во два примерка со скица на 
парцелите. Еден примерок од книгата се дава на 
организацијата на чиј објект се врши одбирање и 
признавање на матични растенија. 

Книгата на матичните растенија ги содржи 
следните податоци: 

1. назив и седиште на организацијата на чиј 
објект се врши одбирање; 

2. место-потес во кое се наоѓаат матичните рас-
тенија, а за насадите и површина во ха; 

3. број на парцелата и на растенијата односно 
површината на насадите по видови, сорти, селекции, 
типови и подлошки; 

4. податоци за потеклото на употребениот исхо-
ден материјал за растенијата односно насадот; 

5. година на садење, растојание и систем на 
одгледувањето; 

6. година на почетокот на одбирањето; 
7. година на завршувањето на одбирањето; 
8. организацијата што вршела одбирање и 

признавање на матичните растенија; 
9. број и датум на записниците од извршените 

прегледи; 
10. датуми на здравствените прегледи од кни-

гата за задолжителен здравствен преглед на објек-
тите за производство на саден материјал; 

И. податоци за одбраните — признатите расте-
нија по сорти — селекции односно типови, подлош-
ки, парцели, редови во парцелата, броеви на рас-
тенијата и начинот на нивното означување; 

12. датум на внесувањето на податоците од точ-
ките 7, 8, 9, 10 и 11. 

Податоците во книгата на матичните растенија 
ги внесува и потпишува овластеното лице на орга-
низацијата што го извршила одбирањето и приз-
навањето на матичните растенија, а ги потпишува 
и овластеното лице на организацијата на чиј објект 
се вршело одбирањето. 

Книгата на матичните растенија се води во вид 
на поврзана книга, со нумерирани страни, потпе-
чатена и заверена од одговорното лице во орга-
низацијата која врши одбирање и признавање. 

Член 13 
Ако одбирањето и признавањето на матичните 

растенија е извршено во насад со одредени сорти 
— подлошки, сите растенија што се одбрани и 
признати или се негативно означени се одбележу-
ваат на виден и поинаков начин од одбраните од-
носно иеодбраните растенија. 

Неодбраните подлошки се отстрануваат. 
Одбележувањето и отстранувањето на расте-

нијата од став 1 и 2 од овој член, при самото од-
бирање, го врши' организацијата на чиј објект е 
извршено одбирање и признавање на матичните 
растенија. 

Член 14 
Доколку на признатите матични растенија се 

констатираат промени во негативна смисла, орга-
низацијата — сопственик на тие растенија за тоа 
ја известува организацијата која го извршила од-
бирањето и признавањето и истата ја утврдува сос-
тојбата и таквите растенија ги брише од книгата 
на матични растенија. 

Член 15 
Матичните растенија признати до влегувањето 

во сила на овој правилник, остануваат признати. 
Започнатата постапка за одбирање и признава-

ње на матични растенија ќе се врши на начин и 
според постапката утврдена со овој правилник. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-511/2 
29 март 1976 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
ц-р Јанко Лазаревски, е. р. 

Образец 1 

Име-седиште на организацијата на 
здружениот труд која го извршила 
прегледот за одбирање и признава-
ње на матични растенија односно 
насади 

З А П И С Н И К Бр. 
ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД ЗА ОДБИРАЊЕ И 
ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТИЧНИ РАСТЕНИЈА ОД-
НОСНО НАСАДИ, СОСТАВЕН НА (ден, месец и 

година) 

Име и седиште на организацијата ка ј која е из-
вршен прегледот: 

Прегледани матични растенија: 
а) во местото 

б) засадени 
(име на местото, атарот и потесот) 

година, на растојание —, 
на парцели 

(означени со број односно ха) 
в) податоци за потеклото на употребениот исходен 

материјал за растенијата однооно насадот 
г) година во која е отпочнато одбирањето 
д) вкупен број на прегледаните растенија, односно 

површина за насадите по видови, сорти — селек-
ции — типови и подлошки 

Прегледот го извршил : 
(име и презиме на стручњакот) 

Забелешки и предлози за производителот 

Од вкупниот број на прегледаните растенија, 
односно насади на горе означените парцели, по-
зитивно се оценети во смисла на член 5 од Пра-
вилникот за постапката за одбирање и признавање 
на матични растенија односно насади, за производ-
ство на земјоделски саден материјал се признати 
како матични растенија односно насади: 

Датум на завршеното 
одбирање 

Потпис на претставни- Потпис на овластеното 
кот на организацијата л и ц е в,0 организацијата 
на здружениот труд кај здружениот труд која 
коза е извршен прегле-
д о т го извршила прегледот 
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113. 
Брз основа на член 21 од Законот за саден ма-

теријал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

/ 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВЕДЕ-
НИОТ, НАБАВЕНИОТ, ПРОДАДЕНИОТ И УПОТ-
РЕБЕНИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Евиденцијата за произведениот, набавениот, 
продадениот и употребениот саден материјал (еви-
денција) се води според одредбите на ова упатство. 

2. Евиденцијата се води во вид на книги спо-
ред обрасците 1 и 2, што се составен дел на ова 
упатство и тоа: 

— Книга за произведениот и набавениот зем-
јоделски саден материјал; и 

— Книга за продадениот и употребениот зем-
јоделски саден материјал. 

3. Книгите се поврзани, нумерирани, прошиени, 
потпечатени и заверени од старешината на орга-
низацијата што истите ги води. 

4. Податоците во книгите се внесуваат за секо-
ја година поодделно, читливо и со темно мастило. 

Во случај на погрешно запишување на подато-
ците исправката се врши со прецртување на пог-
решното, при што прецртаното да е читливо. Ис-
правката се внесува над прецртаното со црвено 
мастило. 

Секое внесување на податоците и исправките 
се потпишува од лицето кое ги води книгите. 

5. Кон книгите од точката 2 на ова упатство се 
формира документација за потеклото, квалитетот и 
за сортната чистота на садниот материјал, како и 
список на кого е продаден садниот материјал. 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-511/2 
29 март 1976 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

Образец 1 

О Б Р А З Е Ц 
ЗА ПРОИЗВЕДЕНИОТ И НАБАВЕНИОТ САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ГОДИНА 

*) Поодделно се внесуваат податоци за генера тивките и за вегетативните подлошки. 
**) Пооделно се внесуваат податоци за сопствено произведениот и за набавениот саден 

материјал. 
***) Покрај за дозните калеми и овошните садници се внесуваат податоци и за живиците 

јагоди, и вкоренетите резници од леската.рибизлата, малината и друго. 

ЗА ПРОДАДЕНИОТ И 

Образец 2 

О Б Р А З Е Ц 

УПОТРЕБЕНИОТ САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 19- ГОДИНА 

*) Поодделно се внесуваат податоци за генера тивните и за вегетативните подлошки. 
**) Поодделно се внесуваат податоци за продадениот и за употребениот саден материјал. 

***) Покрај за дозните калеми и овошните садници се внесуваат податоци и за живиците 
јагоди и вкоренетите резници од леската,рибизлата, малината и друго. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Упатството за допол-
нување на Упатството за начинот ма пресметување 
и плаќање на данок на доход на организациите 
на здружениот труд, објавено во „Службен весник 
на СРМ", бр. 5/76, се поткраднала грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАКАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Во точката 1 ред седми место зборот „наплате-
ната" треба да стои „ненаплатен", а во ред 8 место 
бројот „3" треба да стои „4". 

Бр. 06-172/2 
16 март 1976 година 

Скопје 

Од Републичкиот секретаријат за финансии 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Камина Ајрије од Охрид, ул. „Стив Наумов" 
бр. 26, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Камина Шериф од Битола, сега на работа 
во Канада со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Шериф е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. 
Во спротивно ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 690/75. (36) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Гавриловски Јоце од Делчево поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Лазаровска 
Виолета од Кочани, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за застапник Илиевски Боге, 
стручен соработник при Окружниот суд во Штип, 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 15/76. (32) 

Риска Сандева Митрова од село Чешиново, Ко-
чани, поднесе до овој суд тужба за оспорување на 
татковство, против Санде Стоименов Митров од 
село Мустафино, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот^ во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во спротивно судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Боге Илиевски, 
стручен соработник при Окружниот суд во Штип, 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 362/75. (33) 

Слободан Тасев од Св. Николе поднесе до овој 
суд тужба за поништување на брак, против Тасева 
(родена Стојанова) Петра, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство то на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој застап-

ник. Во спротивно судот по службена должност ќе 
и го одреди за застапник Илиев Боге, стручен со-
работник во Окружниот суд во Штип, и делото ќе 
се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 480/75. (37) 

Пејчов Симов Блажо од село Теранци, Штип-
ско, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Љубива Пеј чова, родена В ладимирова од 
село Теранци, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жената се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во спротивно, судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за застапник Илиев Боге, 
стручен соработник при Окружниот суд во Штип, 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 14/76. (38) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред овој суд во тек е постапката во врска со 
поништувањето на барираниот чек број МН 175280 
— издаден од СОК — експозитура — Струга, а по 
наредба на предлагачот — Фабриката трикотажа 
од Струга. 

Се моли секој оној што го поседува горенаведе-
ниот чек, или знае каде истиот се наоѓа, или било 
што во врска со него, во најкраток рок од денот 
на објавувањето на огласот преку „Службен лист 
па СФРЈ", „Службен весник на СРМ" и огласната 
табла на Општинскиот суд Струга, да јави до Оп-
штинскиот суд — Струга. Во спротивно чекот ќе 
биде поништен, а откако помине огласниот рок од 
60 дена. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 364/75 од 
26. I. 1976 година. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води спор Крстески Блажев 
Симјан од село Вратница, Тетовско, против Камили 
Неима Исмаил од село Долно Орашје, Тетовско, 
за исполнување на договор за купопродажба. ' 

Тужениот Исмаил се наоѓа во странство со не-
позната адреса, па истиот се повикува во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во 
судот или да ја соопшти својата адреса. Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите интереси во овој спор. 

Од О п ш т и н с к и о т суд во Тетово, П. бр. 1599/1975 
година. (34) 

Пред овој суд води спор Шабани Бекир од 
Ново Село II, Тетовско, против Идризи, жена на 
Касам Алиме од Тетово, сега во Турска со непоз-
ната адреса, за исполнување на договор за купо-
продажба. Се повикува тужената во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот или да ја соопшти својата адреса. Во спро-
тивно ќе и биде поставен старател кој ќе се гри-
жи за нејзините права и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1218/1975 
година. (35) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански сз'д во Штип, со решението 
Фи. бр. 554/73 од 14. I. 1974 година, ја запиша 
во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 
203 Деловната единица — Продавница број 2, со 
седиште во Злетово, во состав на Основната орга-
низација на здружен труд односно Трговската ра-
ботна организација на големо и мало „Нова трго-
вија" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на колонијално-прехранбени стоки. 

Стр. 304 — Бр. 13 
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Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Основната ор-
ганизација на здружен труд, бр. 02-575 од 17. II. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 554/73. (180) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 88 од 16. IV. 1974 година ги запиша 
во судскиот регистар на регистарската влошка 361, 
промената на фирмата односно називот на органи-
зацијата на здружен труд Дом за тешко физички 
инвалидни лица од Бања Банско — Струмица, ко-
ја во пречистен текст ќе гласи: Завод за заштита 
и рехабилитација — Бања Банско — Струмица, и 
промената на лицата овластени за потпишување 
односно застапување на организацијата на здру-
жен труд, така што место досегашниот директор 
Стојна Миловановиќ за в. д. директор е овластен 
д-р Виктор Белев и Марија Мано лева, книговоди-
тел. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струми-
ца, бр. 02-4189/1 од 20. IX 1973 год. и Одлуката на 
Собранието на општина Струмица, бр. 02-909/1 од 
4. III 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
88/74. (182) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 509/73 од 18. VI. 1974 година ја за-
ниша во регистарот на регистарска влошка 159 
промената на лицата овластени за застапување и 
потпишување на организацијата на здружен труд 
— Училишен центар за електро и металска стру-
ка од Струмица односно на местото на досегаш-
ните овластени лица Александар Костов и Стојан 
Котев, организацијата ќе ја потпишуваат: Петар 
Влахов, директор, со неограничени права за заста-
пување и потпишување на Центарот и Васил Јова-
нов, овластен да ги потпишува сите парични и 
други документи без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Училишниот центар за 
електро и металска струка — Струмица, бр. 02-893/1 
од 15. VI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 509/73. . (186) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи .бр. 582 /73 од 24. VI. 1974 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влош-
ка бр. 216 дополнувањето на лицата овластени за 
застапување и потпишување на Земјо дел еко-ин-
дустрискиот комбинат „ЗИК Струмица" — Струми-
ца, со тоа што лицето Александар Костадинов ќе 
ја потпишува финансиската документација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 582/73. (187) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 67 од 12. IX. 1974 година ја запиша 
во судскиот регистар на регистарската влошка бр. 
213-00-01 Деловната единица број 1, со седиште во 
Штип, плоштад „Слобода", на Памучната индустри-
ја „Македонка" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил — на метража, кон-

фекциска стока и кратка стока. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 

67/74. (190) 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Работ-
ната организација „Македонка" — Штип од 9. X. 
1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
156/74. (197) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 165 од 30. XII. 1974 година го за-
ниша во судскиот регистар, на регистарска влош-
ка бр. 230-04-00 конституирањето на Основната ор-
ганизација на здружен труд — трговија на голе-
мо, со седиште во Штип, во составот на ОЗТ 
„Макпромет" — производно трговско претпријатие 
на големо и мало — Штип. 

Предмет на работење: 
— трговија на големо со земјоделско-сточарски 

производи, семенски материјал, сурова кожа и 
волна, авто-гуми и резервни делови, амбалажа, 
градежна столарија и -намештај, огревни матери-
јали, суровини за текстил и целулоидно влакно-
предиво, хартија и суровини за хартија, филцеви и 
текстилна индустрија, живина, јајца и сточна хра-
на, млечни производи, овошје, зеленчук и јужно 
овошје, кандиторски производи, жива стока и 
месо. 

Овластувања на ООЗТ — трговија на големо 
— Штип: во правниот промет со трети лица ќе ис-
тапува единствено работната организација, а од-
говара солидарно без исклучување. 

Петар Ников, директор, ќе ја застапува и пот-
пишува основната организација на здружен труд 
без ограничување само во однос со другите ООЗТ 
и Слободан Черкезов, шеф на сметководството. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
работниците вработени во ООЗТ „Жито леб" — 
Штип во состав на „Макпромет" — Штип, бр. 
02-45/1 од 6. XII. 1974 година. 

Основната организација на здружен труд во 
својот состав ги има и следните деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница на големо, 
со седиште во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 60. 

Предмет на работење: 
— врши промет на големо со прехранбени про-

дукти, вафли, чоколади, наполитанки, локум, бон-
бони и др. производи базирани на шеќер и ка-
као ,како и гума за жвакање. 

2. Деловна единица — Продавница на големо, 
со седиште во Скопје, ул .„Стиф Наумов" бр. 75. 

Предмет на работење: 
— врши промет на големо со бонбони, алва> 

локум и други шеќерни производи, сите видови 
на безалкохолни пијалаци, колонијални стоки, 
млечни производи, тестени производи, сувомесни 
производи, конзервирани производи, риба, јајца, 
чоколади ,вафел производи, гума за жвакање, кек-
си, алкохолни пијалаци, пиво, цигари, кибрит, по-
штенски марки, канцелариски и школски прибор, 
прибор за бричење, зачини ,овошје, зеленчук и 
друго јужно овошје, репродукционен материјал и 
помошни средства за производството, бои, хеми-
калии, ја гл ена киселина, крунски затворани и ел. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 165/74. (198) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 156/74 од 20. XII. 1974 година ја 
запиша во судскиот регистар, на регистарска влош-
ка бр. 213, промената на фирмата односно називот 
на Здруженото претпријатие „Нитекс" — Скопје, 
Памучна индустрија „Македонка" — Штип, која ќе 
делува под името: Памучна индустрија „Македонка1' 
— Штип. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 148 од 11. XII. 1974 година, ја запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 135-15-02 Деловната единица — Продавница број 
1, со седиште во село Радање, Штипско, на ООЗТ 
„Блажо Сандев", село Радање, Штипско, во состав 
на ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, со следните по-
датоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на месо и сувомесни производи, 

сите видови конзерви, стока за широката потро-
шувачка, овошје, зеленчук, градинарски произво-
ди, јужно овошје, колонијална стока, млеко и млеч-
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ни производи, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, производи од тестенини, сите колонијални сто-
ки за потребите на домаќинството и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 148/74. (192) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 148 од 11. ХП. 1974 година ја запиша 
во судскиот регистар, на регистарска влошка бр. 
135 Деловната единица — Продавница бр. 3, со 
седиште во село Шашаварлија, Штипско, на ООЗТ 
„Блажо Сандев" — село Радање, Штипско, во со-
став на Работната организација односно Основната 
организација на здружен труд ЗИК „Црвена ѕвез-
да" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо и сувомесни производи, 

сите видови конзерви, продажба на стоки за ши-
рока потрошувачка, овошје, зеленчук, градинар-
ски производи, јужно овошје, колонијална стока, 
млеко и млечни производи, алкохолни и безалко-
холни пијалаци, продажба на производи од тесте-
нини, сите колонијални производи за потребите на 
домаќинството и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 148/74. (194) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 148 од 11. ХП. 1974 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 135 основањето на Деловната единица — Про-
давница број 4, со седиште во Штип, Градско па-
зариште на ООЗТ „Блажо Сандев" — село Радање, 
Штипско, во состав на Работната организација 
ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, со следните пода-
тоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на месо и сувомесни производи и 

сите видови конзерви, стоки за широката потро-
шувачка, овошје, зеленчук, градинарски производи, 
јужно овошје, колонијална'стока, алкохолни и без-
алкохолни пијалаци, производи од тестенини, сите 
колонијални стоки за потребите на домаќинството 
и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 148/74. (195) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 154 од 16 .XII. 1974 година ја запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 7 промената на лицата овластени за застапу-
вање и потпишување на Организацијата на здру-
жен труд Народен театар од Штип, односно наме-
сто досегашниот директор Симеон Гаврилове™ е 
овластен за в. д. директор Васил Шумански со пот-
полно овластување за застапување и потпишување 
без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на ор-
ганизацијата на здружен труд, бр. 155 од 20. XI. 
1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 154/74. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 148 од 11. ХИ. 1974 година ја запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 135-15-01 Деловната единица — Продавница 
број 2, со седиште во село Радање, Штипско, на 
ООЗТ „Блажо Сандев" — село Радање, Штипско, 
во состав на Основната организација на здружен 
труд ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо и сувомесни производи, 

сите видови конзерви, стока за широката потро-
шувачка, овошје, зеленчук, градинарски произво-
ди, јужно овошје, колонијална стока, млеко и 
млечни производи, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, продажба на производи од тестенини, сите 
колонијални стоки за потребите на домаќинството 
и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 148/74. (193) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 167 од 30. XII. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 230 основањето на Деловната единица — Сто-
вариште, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври" 
бр. 118, на ООЗТ трговија на големо и мало — 
Штип, во состав на ОЗТ „Макпромет" — Произ-
водно трговско претпријатие на големо и мало — 
Штип, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— врши промет на големо на сите видови 

прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, бонбони, алва, локум, млеч-
ни производи, тестени производи, сувомесни и кон-
зервирани производи, чоколади, вафел производи, 
цигари, кибрит, канцелариски и школски прибор, 
зачини, јужно овошје и гума за жвакање. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 167/74. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 169 од 30. XII. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 230-04-04 основањето на Деловната единица — 
Стовариште ,со седиште во Тетово, ул. „Гоце Стој-
чевски" бр. 32, на ООЗТ — Трговија на големо и 
мало — Штип, во состав на ОЗТ „Макпромет" — 
Производно трговско претпријатие на големо и 
мало од Штип, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови шеќерни 

производи, бонбони, локум, алва и др., промет со 
трговска и колонијална стока, млеко, млечни про-
изводи, тестени производи, сувомесни и конзерви-
рани производи, риба, јајца, чоколади, вафел про-
изводи, гума за жвакање, кафе, какао, алкохолни 
пијалаци, пиво, цигари, кибрит, поштенски марки, 
канцелариски и школски прибор, хартија, коверти, 
мастило, козметички и парфимериски производи, 
прибор за бричење, зачини и друга колонијална 
стока, овошје, зеленчук и јужно овошје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 169/74. 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 97 од 24. X. 1974 година ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластеното лице 
за застапување и потпишување на ОЗТ — Уго-
стителско претпријатие „Југославија" — Берово, 
односно на местото на досегашниот директор Ге-
расим Поповски е овластен за застапување и пот-
пишување на работната организација Михаил Го-
товски. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе, бр. 20 од 
23. X. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 97/74. (219) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 5 од 10. I. 1975 година го запиша во 
сзујскиот регистар, на регистарска влошка бр. 222 
престанокот на Организацијата на здружен труд 
поради припојување, односно Индустријата за гра-
дежни материјали со погон за градење „Проле-
тер" од Виница, Кочанско, се припојува кон Орга-
низацијата на здружен труд Градежно претприја-
тие „Пелагонија" — Скопје. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
приложената одлука на Собирот на работните луѓе 
на ОЗТ „Пролетер" — Виница, број 02-02-1017/3 
од 23. ХИ. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
5/75. (220) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието, Фи. бр. 559/73 од 30. XII. 1974 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влош-
ка бр. 205-03-00 конституирањето на ООЗТ за коо-
перација на здружени индивидуални земјоделски 
производители, со седиште во село Чешиново, Ко-
чанско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— земјоделско производство и машинска об-

работка на земјата, сточарско и живинарске про-
изводство, промет на репродукционен материјал за 
земјоделие, промет со селскостопански производи, 
кредитни работи ,штедно-кредитни работи и домаш-
на ракотворба. 

Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: во осо-
бено итни случаи и во случај заедничката комер-
цијална служба да не одговорила на барањето и 
интересите на ООЗТ, ООЗТ има право непосредно 
да стапува во деловни односи со деловните парт-
нери во кој случај ООЗТ ја обврзува РО ООЗТ да 
настапува на пазарот под фирмата на РО под свој 
назив, а внатре во РО под свој назив. 

Одговорноста во правниот промет со трети лица 
е исклучена освен солидарно за РО. 

Директор — Трајан Ристов Ефтимов, со нео-
граничени овластувања во рамките на ООЗТ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на индивидуалните земјодел-
ски производители, број 0101-524/5 од 28. XI. 1974 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 559/73. (221) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 84/73 од 9. X. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар, на регистарска влошка бр. 
216 основањето на следните деловни единици на 
ООЗТ „Комерцијално" — Струмица во состав на 
ЗИК „Струмица" — Струмица: 

1. Продавница број 47, со седиште во село Се-
кирник, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— трговска дејност на мало со земјоделски 

производи, колонијални стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалаци. 

2. Продавница број 32, со седиште во село 
Банско, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— трговска дејност на мало со земјоделски про-

изводи, колонијални стоки и алкохолни и безал-
кохолни пијалаци. 

3. Деловна единица — Продавница број 40, со 
седиште во Скопје, ул. „Зелен пазар" број 5. 

Предмет на работење: 
— трговска дејност на мало со земјоделски 

производи, колонијални стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалаци. 

4 .Деловна единица — Претставништво и сто-
вариште, со седиште во Загреб, ул. „Житњак" бб. 

Предмет на работење: 
— претставување и застапување на работната 

организација и складирање на стоки кои се пред-
мет на работењето на работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Комер-
цијално" — Струмица, бр. 06-01-1121/31 од 1. IV. 
1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 84/74. (224) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 588/73 од 13. IX. 1974 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влош-
ка бр. 216 основањето на следните деловни еди-
ници: 

1. Деловна единица — Претставништво и Сто-
вариште на ООЗТ „Комерцијално" — Струмица во 
состав на ЗИК „Струмица" — Струмица. 

Предмет на работење: 
— претставување и застапување на работната 

организација и складирање на стоки кои се пред-
мет на работење на работната организација. 

2. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Скопје. 

Предмет на работење: 
— трговска дејност со земјоделски производи, 

колонијални стоки и алкохолни и безалкохолни 
пијалаци. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 588/73. (226) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 627/73 од 20. II. 1974 година ја запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 248, промената на лицата овластени за заста-
пување односно потпишување на ОЗТ „Гранап" 
— трговско претпријатие на големо и мало, со се-
диште во Струмица, односно на местото на досе-
гашниот директор на организацијата Јефтим Ни-
колчев, овластен е за застапување и потпишување 
Ристо Матков. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на Собирот на 
работните луѓе, бр. 02-536/1 од 7. И. 1974 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 627/73. (227) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 9 од 20. I. 1975 година ја запиша во 
судскиот регистар Деловната единица — Продавни-
ца број 13, со Седиште во Штип, во населбата „Сви-
њогојство" што се наоѓа во состав на ООЗТ „Коо-
перација и трговија на големо и мало" — Штип, 
на ОЗТ ЗИК „Овче Поле" — Св. Николе, а во 
времето на конституирањето била запишана во 
судскиот регистар. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на прехранбено-колониј ал-

ии стоки, сувомесни производи, овошје и јужно 
овошје, конзервирани месни и зеленчукови про-
изводи (секакви производи од анимално потекло), 
млеко и млечни производи ,леб и бели печива, ки-
брит, цигари, парфимериски производи, производи 
за домаќинството (порцелан, стаклени, керамички 
и др.). 

Раководител на Деловната единица е Трајан 
Митев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 9/75. (229) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 479/73 од 27. IX. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
135, дополнувањето и промената на лицата овла-
стени за застапување и потпишување на работ-
ната организација ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, 
односно на местото на Михаил Мирасчиски е назна-
чен Таше Пех лив анов, финансиски директор, со 
потполни овластувања да ја застапува и потпишу-
ва организацијата без ограничување во однос на 
финансиската документација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на одлуката на Деловниот одбор, на седницата од 
12. IX. 1974 година, бр. 2880/6. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
479/73. (233) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 148 од 11. XII. 1974 година, го запи-
ша во судскиот регистар, на регистарска влошка 
бр. 135-15-00 конституирањето на новоорганизира-
ната ООЗТ „Блажо Сандев", со седиште во село 
Радање, Штипско, настаната со спојување на: Зем-
јоделската задруга „Блажо Сандев" од село Рада-
ње, Штипско, кон Работната организација ЗИК 
„Црвена ѕвезда" — Штип, со следните податоци: 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 април 1976 

Предмет на работење: 
— производство и продажба на ратарски про-

изводи, градинарски култури, семенски материја-
ли, лозаро-овоштарски производи од сите видови 
и сорти, лозови виолки од сите селекциони сорти, 
одгледување на овци од сите раси, тов на овци и 
јагниња, производство на репродукционен матери-
јал од овци и други производи од овци, вршење 
на сите видови механички услуги на трети лица, 
производство и продажба на сите видови индустри-
ски култури од областа на земјоделието, откуп и 
пласман на земјоделски производи од трети лица, 
вршење наводнување и одводнување на сопствени 
површини и трети лица, плантажирање на брзо-
расни растенија и нивна експлоатација, одгледу-
вање и товење на крупен добиток од сите раси, ко-
операција со индивидуални производители и трети 
лица — правни или физички, трговија на големо и 
мало и др. 

Овластување на организацијата на здружени-
от труд во правниот промет со трети лица: потпол-
но овластување без ограничување и потполна од-
говорност без супсидијарна и солидарна одговор-
ност на комбинатот за обврските на 3 3 „Блажо 
Сандев" село Радање, ООЗТ „Блажо Сандев" одго-
вара за обврските на Комбинатот супсидијарно до 
висината на средствата издвоени со делбениот би-
ланс. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Санде Богдански, 
директор, ќе ја застапува и потпишува ООЗТ, без 
ограничување, а Стојко Панов ,шеф на сметковод-
ството, ќе ги потпишува сите парични документи 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
148/74. (231) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 331/74 од 18. И. 1974 година ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицата 
овластени за застапување и потпишување на ОЗТ 
Работнички универзитет „Ванчо Прке" од Штип, 
односно на местото на досегашниот в. д. директор 
Благој Самоников е овластен да ја застапува и 
потпишува организацијата на здружен труд в. д. 
директорот Борис Дечовски. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на работната заедница на 
Универзитетот, бр. 0301—46 од 14. И. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 331/74. (232) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 124 од 27. XI. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар, на регистарската влошка 
бр. 52, конституирањето на ООЗТ што се издво-
јува од составот на работната организација и се 
припојува кон друга работна организација однос-
но Земјоделската задруга „Црвен Камен" од село 
Видовиште, Кочанско се припоила кон „Југоту-
тун" — работна организација за производство, от-
куп и обработка на тутун, промет со тутун, зем-
јоделски и индустриски производи — Кочани и ги 
иреостапила следните деловни единици: 

1. Деловна единица — Бифе број 1, со седиште 
во село Видовиште, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— врши крчмење на сите видови алкохолни и 

безалкохолни пијалаци, сите видови на сувомесни 
производи, конзерви од сите видови, зделки и др. 
мезиња, сите видови цигари и кибрит. 

Раководител Манасија Стој миров. 
2. Деловна единица — Продавница број 4, со 

седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито" бб. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Лазо Панајотов. 
3. Деловна единица — Продавница број 3, со 

седиште во село Зрновци, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител :Никола Данилов. 

4 .Деловна единица — Продавница број 2, со 
седиште во село Мородвис, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбено-ин-

дустриски стоки, индустриска стока од сите видо-
ви, железарија, разни садови од цинк, порцелан и 
стакло, сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалаци во запечатена состојба, сите видови на 
ханонимни бои и лакови, разни конфекциски про-
изводи и сите видови електрични материјали. 

Раководител: Јордан Јангелов. 
5. Деловна единица — Продавница број 1, со 

седиште во село Видовиште, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 4. 
Раководител: Димитрије Алексов. 
6. Деловна единица — Бифе број 2, со седиште 

во село Мородвис, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— исто како и деловната единица број 1. 
Раководител: Насе Крстев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на „Југо-тутун" 
— Кочани, бр. 03-25/96 од 11. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 124/75 (276) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 123 од 27. XI. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар основањето на Деловната 
единица за производство на земјоделски и инду-
стриски производи и кооперација со индивидуал-
ни производители, со седиште во село Видовиште, 
Кочанско, со следните податоци: 

Предмет на работење: производство, откуп и 
обработка на земјоделски и индустриски произво-
ди, набавка и продажба на репроматеријали, како 
и сите видови семиња, вештачки ѓубрива и пре-
парати и коперација со индивидуални производи-
тели. 

Раководител: Љупчо Георгиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на собирот на работните луѓе на работ-
ната заедница на „Југотутун" — Кочани, бр. 
03-41/16 од 15. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 123/74. (275) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 641 од 10. IV. 1974 година, на регис-
тарската влошка бр. 275, ги запиша во судскиот ре-
гистар, следните деловни единици на ООЗТ „Асти-
бо-Комерц" — Штип во состав на Медната кон-
фекција „Астибо" — Штип, што се наоѓа во состав 
на ООЗТ „Астибо Комерц" — Штип, кои за вре-
мето на конституирањето биле запишани во суд-
скиот регистар: 

1. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Аетибо Комерц" — Штип, Деловна единица, со 
седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бб. 

Предмет на работење: продажба на текстил, ку-
са и плетена стока, лесна и тешка конфекција, 
бижутерија, базарска стока и играчки. 

Раководител: Верка Никола Мијова, 
2. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица број. 
10, со седиште во Титов Велес, ул. Страшо Пин-
џур" бр. 3. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител Лилјана Јорданова. 
3. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница, со седиште во Приштина, ул. „ЈНА" бр. 
31. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Стаменка Михајловиќ. 
4. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 46, со седиште во Нови Белград, 
ул. „Палмира Толјатија" бр. 5 
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Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Гордана Васовиќ. 
5. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

,,Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
продавница број 20, со седиште во Прилеп, ул. „М. 
Тито" бр. 12. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Благоја Чорбески. 
6. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница бр. 61, со седиште во Изола, ул. „Ри-
бишка" бр. 14. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Владислава Зидар. 
7. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 58, со седиште во Нова Пазова, 
ул. „Маршал Тито" бр. 3. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Стана Павловић 
8. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница бр. 48, со седиште во Мостар, авенија 
„14 Февруари" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Нура Ратенивиќ. 
9. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 7, со седиште во Гњилане, ул. 
„Маршал Тито" бр. 64. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Садула Демири. 
10. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 9, со седиште во Кичево, ул. „М. 
Тито" бр. 84. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Елица Стефаноска. 
11. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 8, со седиште во Крива Паланка, 
ул. „Маршал Тито" бр. 161. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Диме Сој анов. 
12. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица - -
Продавница, со седиште во Урошевац, ул. „Маршал 
Тито" бр. 111. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Халил Салихи. 
13. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица број 2, 
со седиште во Штип, ул. „М. Тито" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Петар Папаров. 
14. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 5, со седиште во Кавадарци, ул. 
„ЈНА" бр. 76. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Милица Чулева. 
15. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 3, со седиште во Раковица, ул. 
„Маршал Тито" бр. 195. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Хасан Кусари. 

16. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица број 
43, со седиште во Алексинац, ул. М. Тито" број 43. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Бранислав Младеновиќ. 
17. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 52, со седиште во Косовска Витина, 
ул. „Маршал Тито" бр. 9. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Ебип Мисини. 
18. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Асгибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 49, со седиште во Свилајнац, ул. 
„М. Тито" бр. 125. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 
Раководител: Добрила Петровиќ. 

19. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
>5Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 12, со седиште во Струга, ул. 
„Маршал Тито" бр. 37. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Лепосава Матовска. 
20. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 15, со седиште во село Ораховац, 
ул. „Маршал Тито" бр. 119. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Матеја Симиќ. 
21. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

,.Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 34, со седиште во ћуприја. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 
Раководител: Милиќ Вукашиновиќ. 

22. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број. 57, со седиште во Гњилане, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 104. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител Иса Бајрами. 
23. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 36, со седиште во Делчево, ул. 
„Маршал Тито" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Дивна Дуоска. 
24. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 50, со седиште во Радовиш, ул. „22 
Октомври" бр. 9. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Катарина Трпкова. 
25. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 11, со седиште во Виница, ул. „На-
ум Наумоски-Борче" бр. 7. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Маргита Гугушева. 
26. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 25, со седиште во Струга, ул. „15 
корпус" бр. 2. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Марија Мијоска. 
27. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 51, со седиште во Кратово, ул, 
„Питу Гули" број 14. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 13 — Стр. 309 



Стр. 310 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 април 1976 

Предмет на работење; исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Марија Иваноска. 
28. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 13, со седиште во Валандово, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 10. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Воислав Максимовиќ. 
29. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 16, со седиште во Св. Николе, пло-
штад „Илинден" бр. 12. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Мијалче Спасов. 
30. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 44, со седиште во Штип, ул. „Јо-
сиф Ковачев" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Натка Уланска. 
31. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 39, со седиште во Битола, ул. „Јо-
сиф Јосифовски" бр. 14. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Панда Лазарова. 
32. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 59, со седиште во Св. Николе, ул. 
„Ленинова" бр. 59. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител Мијалче Спасов. 
33. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 45, со седиште во Охрид, ул. „Мо-
ша Пијаде" 90. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Олга Ризова. 
34. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

.,Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница бр. 33, со седиште во Сврљиг, ул. „Ха-
џичева" бр. 6. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Раде Антиќ. 
35. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 40, со седиште во Бујановац, ул. 
„М. Тито" бр. 173. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Драгомир Стевиќ. 
36. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 41, со седиште во село Богданци, 
ул. „М. Тито" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Павле Узанов. 
37. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 42, со седиште во село Ново Село, 
Струмичко. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Илија Атанасов. 
38. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 21, со седиште во Косовска Митро-
вица, ул. „Маршал Тито" бр. 174. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител Мирослава Миличевић 
39. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 

Продавница боој 18, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Г. Ѓаковиќ" бр. 18. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Ристо Марков. 
40. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 17, со седиште во Кочани, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 8. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница фрој 1. 

Раководител: Кирило Јорданов. 
41. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 47, со седиште во Дебар, ул. „Брат-
ство единство" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Јани Џафер. 
42. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 38, со седиште во Титов Велес, ул. 
„М. Тито" бр. 44. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Лилјана Јорданова. 
43. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 24, со седиште во Врање, ул. 
„Маршал Тито" бр. 200. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

'Раководител: Миодраг Трајковић 
44. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, 
Предмет на работење: исто како деловната еди-

ница број 1. 
Раководител: Надежда Груич. 

45. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница со седиште во Врање, ул. „Маршал 
Тито" бр. 262. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Драгица Ѓорѓевиќ. 
46. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 28, со седиште во Битола, ул. 
„Маршал Тито" бр. 120. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Цвета Петрова. 
47. Модна конфекција „Астибо" — Штип ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 29, со седиште во Лазаревац, ул. 
„19 Септември" бр. 13. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Радмила Коница. 
48. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 31, со седиште во Гевгелија, ул. 
„Маршал Тито" бр. 91. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

49. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница бр. 27, со седиште во Струмица, ул. „М. 
Тито" бр. 15. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Аница Цикалова. 
50. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 26, со седиште во Берово, ул. „М. 
Тито" бр. 111. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Драгица Илиевска. 
51. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
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Продавница број 25, со седиште во Ресен, ул. „Јосиф 
Јосифовски" 8. 

Предмет на работење; исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Вскре Цепенковска. 
52. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица —• 
Продавница број 60, со седиште во Кочани, ул. 
„29-ти Ноември" бр. 15. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Марија Андонова. 
53. Модна конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 

„Астибо Комерц" — Штип, Деловна единица — 
Продавница број 54, со седиште во Пеќ, ул, „Мла-
динска" бб. 

Предмет на работење: исто како деловната еди-
ница број 1. 

Раководител: Гаши Јусуф. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, 

бр. 641/74. (263) 

КОНКУРСИ 
„Енергоинвест" — Сарајево ООЗТ Фабрика 

„Алумина" — Скопје, во својство на инвеститор, врз 
основа на член 61 од Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ4, 
бр. 35/73 и 46/73), Стручната комисија на инвести-
торот објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување на работите за изградба на про-
изводна хала од челична конструкција со пристап-
ни патишта, како и уредување на фабричкиот про-
стор и пратечки нус објекти за погонот за Ал. кон-
струкции во Скендер Вакуф — СР В и X. 

Ориентационата вредност на работите кои са 
отстапуваат изнесува 12.000.000. Работите ќе се из-
гледуваат во Скендер Вакуф — СР В и X. 

Рокот за градба на армирано-бетонските теме-
ли и другите работи, неопходни за монтажа на че-
личните конструкции е 30 дена од денот на вове-
дувањето во работа. 

Рокот за завршување на сите работи е 20. УП. 
1976 година, во кој рок ќе треба да се изврши и 
техничкиот прием на објектот. 

Гарантниот рок за квалитетот на изведените 
работи е две години, а за армирано-бетонските ске-
летни конструкции е три години. 

Понудата мора да ги содржи сите елементи на-
ведени во членот 8 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестици-
они објекти, како и сите елементи од договорената 
документација и условите дадени од инвестито-
рот т.е. елементите барани во овој оглас. 

За утврдување која понуда е поволна ќе се 
смета понудата која ќе биде поповолна во след-
ното : 
1. Пониска цена на изведување на работите. 
2. Понизок фактор бруто час по работник и ма-

теријал за дополнителни работи. 
3. Подобар стручен кадар, работна сила и механи-

зација која може да се издвои за изведување 
на овие работи. 

4. Изведувачот да обезбеди банчен кредит на ин-
веститорот во висина од 3.600.000 дин. со повол-
ни услови и ниска каматна стапка и подолг рок 
на враќање. 

5. Подолг рок за плаќање на изведените работи. 
6. Пониска маржа на дополнителните занаетчиски 

работи. 
7. Пониски барања за аванс. 

Наддавањето е отворено за сите работни орга-
низации за изведување на наведените објекти под 
следните услови: 
— да изведувале работи на изградба на индустри-

ски објекти од сличен вид; 

— да располагаат со такви капацитети со кои ќе 
можат да го гарантираат извршувањето на ра-
ботите во определените рокови; 

— да располагаат со кадри и опрема за изведува-
ње на работите на квалитетно ниво; и 

— да ги прифаќаат договорените документи да-
дени од инвеститорот. Покрај податоците и доку-
ментацијата што се бараат, кон понудата треба 
да се приложи и следното: 

а) За учество во јавното наддавање кон по-
нудата да се даде гаранција со гарантно писмо на 
банката во висина од 500.000 динари како гаран-
ција дека одбраниот понудувач, на позив на ин-
веститорот, ќе склучи договор за градба; 

б) Список н а кадри, работна сила и механиза-
ција која ќе ги изведува овие работи; 

в) Цена на поединечните главни материјали и 
список на бруто час по работник; 

г) Извод од завршната сметка (биланс на ус-
пехот) оверен од Службата на општественото кни-
говодство и потврда од банката за финансиската 
способност на понудувачот; 

д) Оверени и пополнети договорни документи 
дадени од инвеститорот. 

Јавното наддавање ќе се одржи наредниот ра-
ботен ден, освен сабота, по истекот на 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Јавното наддавање ќе се одржи во 10 часот 
во општествените простории на „Алумина" — 
Скопје. 

Овластените претставници се должни да ги 
предадат на комисијата своите полномоштва од ра-
ботните организации за учество на наддавањето. 

Краен рок за поднесување на понудите и до-
кументацијата во одвоени и запечатени омоти е 
до почетокот на одржувањето на јавното надда-
вање. 

Понудувачите ќе бидат известени за резулта-
тите на јавното наддавање во законскиот рок. 

Со неопходната документација за изработка на 
понудата и склучување на договор, заинтересира-
ните можат да се запознаат и документацијата мо-
жат да ја добијат во Фабриката „Алумина" — 
Скопје, соба број 6 на I кат, телефон број 091 
30-519. (50) 

Конкурсната комисија при „Заеднички служ-
би" во состав на Фабриката за вештачки брусеви, 
брусио платно и хартија „ИДНИНА" — Кратово, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на слободното работно место 

ИНЖЕНЕР ЗА РАЗВОЈ 

УСЛОВИ: 
Покрај условите утврдени со Законот за меѓу-

себните односи на работниците во здружениот труд, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

—, да има завршено технолошки факултет II 
степен (дипломиран инженер технолог) и да има 
2 години работно искуство. 

Кандидатите се должни заедно со пријавата 
(молбата), покрај доказот за степенот на стручната 
спрема, да достават и потврда за работното иску-
ство, а во колку се во работен однос и соглас-
ност од работната организација во која работат 
дека ќе можат да засноват работен однос со друга 
работна организација без никакви пречки. 

Некомплетираните документи нема да бидат 
земени во разгледување. 

Личен доход врз основа на општите акти на ра-
ботната организација. 

Молбите се поднесуваат до Конкурсната коми-
сија на „Заеднички служби" при ОЗТ „ИДНИНА" 
— Кратово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (93) 
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Конкурсната комисија на ООЗТ за превоз на 
патници и стока во земјата и странство „Орел" — 
Радовиш врз основа на член 74 од Статутот 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места: 

1. Шеф на механичка работилница, 
2. Шеф на возен парк. 

У С Л О В И : 

Покрај општите услови предвидени во ЗМОРЗТ 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— Под точка еден да е: .машински инженер со 
5 години работно искуство; 

— Под точка два да е: сообраќаен инженер со 
5 (пет) години работно искуство, или економист со 
5 (пет) години работно искуство. 

Покрај молбите кандидатите треба да ги при-
ложат и потребните документи со кои ќе докажат 
дека ги исполнуваат како општите така и посеб-
ните услови. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема предвид. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите заедно со документите да се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на ООЗТ „ОРЕЛ" — 
Радовиш — преку архивата. 

Личен доход по Правилникот за распределбата 
на доходот и личните доходи. (94) 

Работничкиот совет на Комуналното занает-
чиско услужно производно претпријатие „ Кому на л-
сервис", е. Лабуништа, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на претпријатието 

У с л о в и : Покрај општите услови предвидени 
со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

— да има завршено виша школска спрема — 
градежен отсек општоградба и 5 години работен 
стаж; 

— да има средна стручна спрема — градежен 
отсек општа градба и 10 години работен стаж. 

Кандидатот е должен да поднесе програма за 
развој на претпријатието. 

Да има организаторски и други способности за 
успешно раководење на претпријатието. 

Да не е казнуван — осудуван и да не се води 
кривична постапка против истиот. 

Да поседува марално-политички квалитети. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до конкурсната комисија на претпријатието. 
Некомплетираните документи нема да се зе-

маат во обѕир при решавањето. 
Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на СРМ". 
(95) 

16 април 1976 

Градежно-занаетчиската услужна задруга 

„ПРЕСПА" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор-именување. на директор на задругата 

Услови: Покрај општите услови утврдени со 
Законот, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните посебни услови: 

— да има средна стручна спрема — градежен 
смер, 

— работен стаж 5 год. на раководно работно 
место, 

— да поседува морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето, а изборот ќе се изврши во рок од 7 дена по 
завршувањето на конкурсот. 

Личен доход според самоуправните акти на за-
другата. 

Стан не се обезбедува. 
Некомплетните пријави не се земаат предвид 

при изборот. 
Пријави со комплетна документација дека ги 

исполнуваат условите, кандидатите ги доставуваат 
во задругата, на ул. „Ѓорче Петров" бр. 37-а — 
Скопје. 

Информации лично или на телефон бр. 54-401. 
(97) 
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