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225. 

Врз основа на членот 1а од Законот за корис-
т е н а на средствата од надоместокот за стопански 
риболов во крајбрежното море на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 14/66), на 
предлог од Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Хрватска и Извршниот совет на Соци-
јалистичка Република Црна Гора. Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ОД НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Динамичката вредност на средствата што врз 
основа на договорите склучени помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија се наплатуваат како надоместок 
за вршење стопански риболов во крајбрежното мо-
ре на Југославија, припаѓа и се распоредува: 

1) од средствата наплатени до крајот на 1965 
година — на Социјалистичка Република Хрватска 
84,53()/о, а на Социјалистичка Република Црна Гора 
15,47%; 

2) од средствата што ќе се наплатат од 1 јану-
ари 1966 година — на Социјалистичка Република 
Хрватска 86,72°/о, а на Социјалистичка Република 
Црна Гора 13,28%. 

Средствата распоредени во ставот 1 на оваа 
точка се уплатуваат во кредитните фондови на 
деловните банки што ќе ги определи извршниот 
совет на соодветната република, ако со републички 
закон не е определено поинаку, 

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

P. п. бр. 41 
7 мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

226. 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) и чле-
нот 59 од Основниот закон за заштита на растенија-
та од болести и штетници (Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

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

ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Член Ј 
Стручната и здравствената контрола над про-

изводството на земјоделско семе. во смисла на чле-

нот 13 од Основниот закон за семето и членот 9 од 
Основниот закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници, се врши со задолжителни пре-
гледи на земјоделските посеви заради примена »а 
мерките за запазување и зголемување на биолош-
ките и економските својства на семе од определен 
вид односно сорта. 

Член 7 
Со стручната и здравствената контрола над 

производството на земјоделско семе се утврдуваат: 
1) потеклото, видот, сортата и категоријата на 

употребениот семенски материјал; 
2) автентичноста и чистотата на видот односно 

сортата; 
3) просторната изолација на посевите; 
4) здравствената состојба на посевите и евен-* 

ту ал ното присуство на плевели; 
5) општата состојба и развојот на посевите; 
6) ггретпосевот и применетите агротехничка 

мерки. 

Член 3 
Потеклото, видот, сортата и категоријата на 

употребениот семенски материјал се утврдува од 
соодветната документација на производителот на 
семето. 

Член 4 
Автентичноста и чистотата на видот односни 

сортата се утврдува со преглед на посевот во вре-
мето кога најдобро се пројавени тие карактеристики 
на билките. 

Член 5 
Со контролата на просторната изолација се 

утврдува оддалеченоста на семенските посеви од 
други посеви од ист или други видови или сорти 
билки со мои може да дојде до крстосување. 

Член 6 
Со контролата на здравствената состојба на се-

менските посеви се утврдува евентуалното присус-
тво на растениски болести и штетници, чие при-
суство не е дозволено или е дозволено само до 
определен процент. 

Со контролата на евентуалното присуство на 
плевели во семенскиот посев се утврдува заплеве-
лоста на посевот, а особено присуството на плеве-
лите наведени во овој правилник. 

Член 7 
Со контролата на опјштата состојба и развојот 

на посевот се утврдуваат изгледот и изедначеноста 
на посевот, неговиот пораст, како и другите карак-
теристични особини на билките од тој вид односно 
сорта. 

Член 8 
Производителот на семе ја известува благовре-

мено за производството на семе стручната служба, 
при што дава податоци: за називот (бројот) на пар-
целата и за површината на парцелата на семенскиот 
посев и за потеклото на видот односно сортата и 
категоријата на семенскиот материјал употребен 
за производство на семе. 
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Член 9 
Посев може да се признае за семенски дури 

откако ќе се извршат сите пропишани задолжителни 
прегледи. 

За секоја земјоделска култура мораат да се из-
вршат определе« број прегледи на посевот, на опре-
делен начин, како што е тоа предвидено со един-
ствените методи за вршење стручна контрола над 
производството на земјоделско семе (во понатамо-
шниот текст: Единствени методи), што се напе-
чатени кон овој правилник и се негов составен дел. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, како се-
менски посев може да се признае и посев на земјо-
делски култури за кои бројот и начинот на задол-
жителните прегледи не е пропишан со единствените 
методи, ако стручната служба утврди дека посевот 
ги исполнува условите со оглед на членот 2 од овој 
правилник. 

Член 10 
Задолжителните прегледи на семенски посеви 

се вршат во времето кога на билките најдобро мо-
жат да се забележат обележјата на видот односно 
сортата, евентуалното присуство на растителни бо-
лести, штетници и паразити односно плевели, како 
и изедначеноста и изгледот на посевите, и да се 
утврди просторната изолација. 

Член 11 
Задолжителните прегледи се вршат во присус-

тво на производителот на семето. 

Член 12 
По секој завршен задолжителен преглед се 

составува записник, што го потпишуваат претстав-
никот на стручната служба што го вршела прегле-
дот и производителот на семето. 

Записникот се составува во три примероци 
според обрасците бр. 1. 1а и 16, што се напечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел, од кои 
по еден примерок задржуваат лицето што го из-
вршило задолжителниот преглед и стручната служ-
ба, а третиот примерок му се предава на произво-
дителот на семето. 

Член 13 
Уверението за признавање (апробација) на се-

менски посев се издава врз основа на записниците 
за задолжителните прегледи со кои се утврдува 
дека посевот ги исполнува условите пропишани 
сзо овој правилник. 

Уверението за признавање (апробација) на се-
менски посев се издава според образецот бр, 2, што 
е напечатен кон овој правилник и е негов соста-
вен дел. 

Член 14 
Свој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'*. 

Образец бр. 1 

Бр. 08-1005/2 
22 април 1966 године 

Белград 

Назив на стручната служба 

ЗАПИСНИК БР. 
ЗА СТРУЧНАТА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Производител: 
Назив 

Место 
Општина — — 
Одговорен работник — 

Производство: 
Култура 
Сорта 
Потекло 

(Производител, категорија) 

(Број на уверението за 
претходната генерација на 

семето) 

Семенски посев: 
Површина (ha) Ознака на парцелата 
Претпосев Тип земјиште 
Датум на сеидбата или расадувањето — 
Начин на сеидбата или расадувањето 
Мерки на нега 

(Да се наведат поединечно) 

За плевел ено ст — 
(силна, средна, слаба) 

Фаза на развојот на билките при прегледот 
Состојба — (Одлична, добра, задоволителна, лоша) 

Полетување — 
Изедначеност 
Просторна изолација 

Чистота на видот — сортата (%.) 
лести и штетници 

Напад на бо-

Отстапување од видот—сортата (fl/o) 

(Да се наведе видот и степенот на нападот) 

Примеси од други видови—сорти Очекуван 
принос на семе по ha • 

(Процент и опис) 
Очекуван вкупен принос на семе 

Забелешки и препораки за производителот 

Место 
Датум 

За производителот, За стручната служба, 

Назив на стручната служба 

Образец бр. 1а 

ЗАПИСНИК Б Р 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство 

и шумарство, 
Душан Илиеви!;, е. р. 

ЗА СТРУЧНАТА КОНТРОЛА НА ЗАКИНУ В АНКЕ-
ТО НА МЕТЛИЦИ КАЈ СЕМЕНСКИТЕ ПОСЕВИ 

НА ХИБРИДНАТА ПЧЕНКА 

Податоци: 
1. Назив на производителот -
2. Место и општина " 
3 Назив на хибридот • 
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4. Назив (број) на парцелата — површина во ha — 
5. Просторна изолација * 
6 Датум на задолжителниот преглед 

Состојба на семенскиот посев 

а) •/• на мајчински билки што имаат свила • 
б) на незакинати метлици што прашат полен 
в) °/о на доцна закинати метлици што прашеле 

полен 

г) ®/о на нетипични билки во татковски сингл крос 

д) °/е на нетипични билки во мајчински синглкрос 

ѓ) Здравствена состојба 

7. Болести и штетници 

8. Според горниот наод на производителот му се 
препорачува 

9 Забелешка 

Место — 
Датум • 

За производителот. За стручната служба, 

Образец бр. 16 

Назив на стручната служба 

ЗАПИСНИК БР. 
ЗА СТРУЧНАТА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА СЕМЕ ОД ПЧЕНКА 

1 Назив на производителот 
2. Место и општина — 
3. Хибрид 
4. Назив (број) на парцелата површина во ha — 
5. Сортна чистота: —— — 

1) °/о на нетипични кочани 
2) °/о на сомнителни кочани — 
3) °/о на кочани со ксенијални зрна 
4) °/о на ксенијални зрна во кочан • 

6 Здравствена состојба 

7. Процена на приносот mc/ha 
8. Вкупно т е — 

Забелешки и препораки за производителот 

Место 
Датум 

За производителот. За стручната служба, 

Образец бр. 2 
Назив на стручната служба 

УВЕРЕНИЕ БР. 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ (АПРОБАЦИЈА) НА СЕМЕН-

СКИОТ ПОСЕВ 

Податоци: 
1. Назив на производителот: • 
2. Место Општина • 
3. Вид на семето -» 
4. Сорта на семето • 
5. Површина на семенскиот посев во ha 
6. Оцена на приносот на семето mc/ha 
7. Оцена на вкупниот принос во т е —* 

Признавање на посевот: 
Врз основа на членот 13 став 1 од Основниот закон 
зи семето и записникот бр. за стручната 
контрола, се потврдува дека производ-
ството на горе означеното семе е вршено под кон-
трола на оваа стручна служба — 

(Име и презиме на 

стручњакот што ги извршил задолжителните прегледи) 

та семенскиот посев се признава како сортен во 
репродукција*) нееортен*). 

Место 
Датум • 

За стручната служба, 

*) Непотребното да се прецрта 

ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА 
КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКО СЕМЕ 

I. Методи кај семенските посеви на жито 

1. К а ј л е б н и ж и т а 
Ка ј лебните жита се задолжителни два пре-

гледа. 
Првиот преглед се врши во времето на класа« 

њето на билките. Со него се утврдува чистотата на 
видот односно сортата, присуството на плевели, да-
ли е нападнат посевот од растителни болести и 
штетници, особено од оние што се пренесуваат со 
семето, како и изгледот и изедначеноста на посевот. 

Вториот преглед се врши кога билките се во 
воштено зреење. Со овој преглед се утврдува про-
центот на примеси од други видови и сорти, здрав-
ствената состојба на посевот, присуството на пле-
вели и изгледот и полегањето на посевот. 

Посевот на лебни жита нема да се признае ка-
ко семенски: ако се утврди присуство на гламна 
(Tilletia ѕрр.) или житна нематода (Anguina tritici 
Steinb.), ако зрната во клас на посевот се оштетени 
од житни татабити (Eurygaster ѕ.рр., Aelia acuminata 
L и Aelia rostrata L.) повеќе од 20c/c, или ако се 
утврди дека не се исполнети условите пропишани 
со Нормите за признавање семенски посеви на пче-
ница, јачмен, овес и 'рж и со Нормите за најмала 
просторна изолација на семенските посеви од по-
севи на други сорти или ботанички видови со кои 
се крстосуваат, кои се отпечатени кон овие Един-
ствени методи како прилози бр. 1 и 2 и се нивен 
составен дел. 

Посевот на лебни жита нема да се признае ка-
ко семенски ниту ако се утврди: 

1) присуство на други растителни болести или 
штетници чиј интензитет на нападот е поголем од 
оцената 1; 

2) полетување на билките во посевот повеќе 
од 20°/о пред почетокот на млечното зреење. Ако е 
посевот полегнат само во еден дел од парцелата, 
нема да се признае само тој дел од парцелата; 
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3) неизедначеност на посевот на повеќе од 20% 
од вкупната површина. При оценувањето на изе-
дначеноста се зема предвид бујтоста на посевот, 
густината, големината и плодноста класовите 
и зреењето 
2. К а ј п ч е н к а 

1) Во производството на сортно семе од пченка 
задолжителни се најмалку два прегледа. 

Првиот преглед е преглед на посевот и се врши 
пред бербата, во време кога може да се утврди 
сортната автентичност 

Вториот преглед е преглед на пченката во ко-
Ман и се врши во кош или сушарница. 

Посевот на сортно семе од пченка нема да се 
Признае како семенски, ако се утврди: 

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

б) дека е ка ј повеќе од половина процент билки 
во посевот извршено мешање со други сорти (не-
типични билки — кочани за таа сорта). 

2) Во производството на семе од пченка на двој-
ни хибриди (Double cross) задолжителни се најмалку 
пет прегледи. Првите три прегледи на посевот се 
вр|шат пред и за време на периодот за опрашување, 
четвртиот — пред бербата, а петтиот преглед е пре-
глед на пченката во кочан и се врши во кош или 
супарница. 

Посевот на пченка на двојни хибриди нема да 
се признае како семенски, ако се утврди: 

а) дека во време кога 5% или повеќе од мај -
чинските билки имаат свила способна за оплодува-
ње, и повеќе од 1°/о мајчински билки што растураат 
полен во врех/е на кој и да било преглед или пове-
ќе од 2'% во време на три прегледи. Метлиците на 
заперките, деловите од метлици или метлиците на 
главната билка се засметуваат во билките што го 
растурале поленот кога метлиците, централните и 
бочните, се долги 5 или повеќе центиметра, а акте-
рите се излезени од глумот; 

б) дека има повеќе од 0,2% нетипични или пове-
ќе од 2% во поглед на нетипичност сомнителни 
татковски билки во времето на растурањето на по-
ленов 

в) дека има повеќе од 0,2% нетипични или по-
веќе од 2% во поглед на несличност сомнителни 
мајчински билки во времето на последниот преглед 
на посевот; 

г) дека е полето каде се мајчинските билки 
оддалечено помалку од 200 метра од другите по-
лиња под пченка. 

3) Во производството на семе на пченка од едно-
с т р а н хибриди (Single cross) задолжителни се нај -
малку шест прегледи. Првите четири прегледи на 
посевот се вршат пред и за време на периодот за 
опрашување, петтиот — пред бербата, а шестиот 
преглед е преглед на пчеиката во кочан и се вр|ши 
во кош или супарница. 

Посевот на пченка ид едностраки хибриди нема 
да се признае кико семенски ако се утврди: 

а) дека во време кога 5% или повеќе мајчински 
билки имаат свила способна за оплодување, и по-
веќе од 1% мајчински билки што растураат полен 
во време на КОЈ И да било преглед или повеќе од 
2% во време на три прегледи. Метлиците на запер-
е т е . деловите од метлици или метлиците на глав-
ната билка се засметуваат во билките што го расту-
рале поленот кога метлиците. централните и боч-
ните, се долги 5 или повеќе центриметра, а антерите 
се излезени од глумот; 

б) дека има повеќе од 0.1% нетипични или по-
веќе од 2% во поглед на нетипичност сомнителни 
татковски билки во времето на растурањето на 
поленот; 

в) дека има повеќе од 0,1 °/о нетипични или по-
веќе сд 2% во поглед на нетипичност сомнителни 
мајчински билки во времето на последниот преглед 
на посевот; 

г) дека е полето каде што се мајчинските билки 
оддалечено помалку од 200 метра од другите полиња 
под пченка. 

К а ј производството на кој и да било вид семе 
од пченка (сортно семе или едностраки односно 
двојни хибриди) нема да се признае како семенски, 
посевот ка ј кој ќе се утврди присуство на болес-
тите: „црвенило на пченката" над 10%, џункасто 
црнило (Ustiilago maydis/DC/Tul.) над 5%. сива дам-
чавост (Helminthosipormm turcicum Pass.) над 10%; 
билки заразени со прашесто црнило (Sorosporium 
relianum /Kiihn/ Мс. Alp.) во кој и да било процент, 
или штетници: пченков пламенец (Pyrausta nubilalis 
Hbn.) над 20%. 
II. Методи кај семенските посеви на индустриски 

растенија 
1. К а ј с о н ч о г л е д 

К а ј сончогледот се задолжителни три прегледи. 
Првиот преглед се врши во фазата на развој, 

кога на билката има 6 до 7 чифта листови, заради 
контрола на изолацијата и билките заболени од 
пламеница. 

Вториот преглед се врши пред цутењето на 
билката, за да се отстранат билките: грановити, 
стрчави и со насадени глави. 

Третиот преглед се врши за да се провери дали 
се отстранети билките: грановити, стрчави и со 
насадени глави и да се утврди сортната типичност 
на билките и семето и здравствената состојба на 
посевот. 

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

а) ако во посевот има тоееќецутни билки 
над 3%; 

б) ако во посевот има нетипични билки за 
сортата во поглед на височината на стебленката, 
семе и билки со насадени глави — над 5%; 

в) ако е просторната изолација помала од про-
пишаната (прилог бр. 2); 

г) ако на посевот се утврди присуство на: 
— пламеница (Plasmopara halstedii Farl. Berl. et 

Toni), освен ако заболените билки по првиот преглед 
се отстранат и изгорат или закопаат длабоко во 
земјата; 

— 'рѓа (Puccinia helianthi Schw. (чиј интензи-
тет на нападот е над оценката 1 (точка VI под 2); 

— вол ОБОД (Orobanche cumena Mutel.) на над 
5% билки. 
2. К а ј с о ј а 

К а ј сој ата се задолжителни два прегледи. 
Првиот преглед се врши во времето на цуте-

њето на билката, за да се утврди сортната чистота, 
заплевелоста и здравствената состојба на посевот. 

Вториот преглед се врши во времето на зреење-
то на билките, исто така за да се утврди сортната 
чистота и здравствената состојба на посевот. 

Посевот на семе од соја нема да се признае 
како семенски посев: 

а) ако е сортната чистота на оригиналот под 
100%, а на други репродукции под 97%; 

б) ако е интензитетот на нападот на растител-
ните болести или штетници (освен нижалки) или 
заплевелоста над оцената 1 (точка VI под 2); 

в) ако е просторната изолација помала од про-
пишаната (прилог бр. 2). 
3. К а ј р и ц и н у с 

К а ј рицинусот се задолжитени најмалку два 
прегледа. 

Првиот преглед се врши пред почетокот на цу-
тењето, за да се утврди просторната изолација и 
да се отстранат билките нетипични за сортата, што 
се утврдува според бојата на стеблото и лисјето. 

Со вториот преглед се утврдува здравствената 
состојба на посевот и се проверува дали се от-
странети за сортата нетипичните билки. Посевот од 
семе на рицинус нема да се признае како семенски 
посев, ако се утврди: 

а) дека е бројот на нетипични билки поголем 
од 3%; 

б) дека е интензитетот на нападот од расти-
телните болести или штетници или заплевелоста на 
Посевот — над оцената 1 (точка VI под 2). 
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4. К а ј ш е ќ е р н а р е п к а 
1) Ка ј производство на семе од шеќерна репка 

во двегодишен период — задолжителни се два пре-
гледа првата и два*прегледа втората година. 

Во првата година кон крајот на мај се врши 
првиот преглед на присуство на лиени вошки 
(Myzus persiicae Sulzer и Aphis fafoae Scop.), од кои 
во посевите не смеат да бидат нападнати повеќе 
од 2% билки, заради спречување појавата на ви-
русот на жолтица (Beta virus 4). Вториот преглед 
се врши на почетокот на август на појава на дам-
кавост кај лисјето (Сегсоѕрога beticola Ѕасс, и реп-
кин молец (Phthorimaea ocelatella Boyd), чиј интен-
зитет на нападот не смее да биде над оцената 1 
(точка VI под 2.). 

Во втората година првиот преглед се врши во 
мај, заради утврдување на просторната изолација, 
присуството на лиени вошки, за да се спречи по-
јавата на вирусот на жолтица (Beta virus 4) и 
заради утврдување на присуството на пламеница 
ка ј шеќерна репка (Peronospora Schachtii Fuck.). 
Вториот преглед се врши во јуни, заради утврду-
вање на присуството на дамкавост ка ј лисјето (Сег-
cospora beticola Ѕасс.). 

2) Ка ј производството на семе од шеќерна репка 
во едногодишен период — задолжителни се два пре-
гледа. Обата прегледи се вршат во текот на вегета-
цијата и ја имаат истата цел како и прегледите во 
втората година кај производството на семе од ше-
ќерна репка во двегодишен период. 

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

а) ако е интензитетот на нападот на растител-
ните болести или штетници или интензитетот на 
заплевелоста на посевот поголем од оцената 1 (точ-
ка VI под 2); 

б) ако е просторната изолација помала од про-
пишаната (прилог бр. 2) 
б. К а ј к о н о п 

Кај конопот се задолжителни најмалку два пре-
гледа. 

Првиот преглед се врши пред цутењето' на бил-
ката, заради чистење на посевот од примеси на дру-
ги сорти и нетипични билки, како и плевели. 

Вториот преглед се врши пред бербата, заради 
утврдување на сортната чистота и изедначеност, 
височината и здравствената состојба на посевот. 

Посевот на семото од кочрп нема да се признае 
како семенски посев: 

а) ако билките се пониски од 150 cm; 
б) ако е просторната изолација помала од про-

пишаната (прилог бр. 2); 
в) ако при вториот преглед се утврди прису-

ство на плевел (Ambrosia artemisiafolia L.) и вилина 
косица (Cuscuta ѕрр.): 

г) ако е интензитетот на нападот на болестите 
или штетниците или заплевелоста на посевот над 
оцената 1 (точка VI под 2). 
С. К а ј т у т у н 

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

ните пупки, за основниот тип да се исчисти од 
билки од други типови и од билки заразени со ви-
русни болести (Virus ѕрр.) и со пламеница кај туту-
нот (Peronospora tabacina Adam), Вториот преглед 
се врши за време на појавата на цутните пупки, за 
да се отстранат од основниот тип сите билки нети-
пични за тој тип и сите билки заразени со вирусни 
болести и со пламеница кај тутунот. 

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

и) ако е бројот на нетипичните билки поголем 
од 3°/о, или ако има билки од други типови во кој 
и да било процент; 

б) ако е просторната изолација помала од 500 
метра на отворен простор, или помала од ЗОО метра 
кога е просторната изолација природна; 

в) ако е посевот нападнат од воловод (Orobanche 
ѕ-рр.).; 

г) ако е интензитетот на нападот на растител-
ните болести или штетници, или заплевелоста на 
посевот над оцената 1 (точка VI под 2). 
7. К а ј п а м у к 

К а ј памукот е задолжителен еден преглед, кој 
се врши во фазата на отворање на чушките, пред 
првата берба односно кога на секоја билка е отво-
рена барем една чушка. 

Пред прегледот се задолжителни две сортни 
плевења. Првото плевење се врши 5—6 дена пред-
цутењето, а второто — во почетокот на зреењето на 
првите чушки. Со овие плевења се отстрануваат 
сите нетипични билки за односната сорта, билките 
болни од Bacterium malvacearum Е. F. Smith или од 
други болести, како и слабо развиените билки. 

Посевот на памук нема да се признае како се-
менски: 

а) ако е интензитетот на нападот на растител-
ните болести или штетници или интензитетот на 
заплевелоста на посевот поголем од оцената 1 (точка 
VI под 2); 

б) ако е просторната изолација помала од про-
пишаната (прилог бр. 2); 

в) ако е посевот во кој и да било процент на-
паднат од молец (Pectinophora gossypiella Saund). 

III. Методи кај семенските посеви на крмшс 
растенија 

К а ј луцерката и црвената детелина задолжител-
ни се следните прегледи: 

На новозасновани луцеришта и детелиништа 
во истата година кога се засновани, со првиот пре-
глед се утврдува потеклото на семето, површината 
засеана со семенски посев, агротехничките мерки 
што се применуваат, изгледот и општата состојба 
на посевот. Ако семето се произведува по првиот 
откос, задолжителен е и втор преглед, кој се врши 
како и вториот преглед на постарите луцеришта и 
детелиништа. 

На постарите луцеришта и детелиништа првиот 
преглед се врши во времето на цутењето. Со него 
се утврдува здравствената состојба и изгледот на 
посевот и тогаш се даваат препораки за нега и за-
штита на посевот. Вториот преглед се врши пред 
косењето на посевите оставени за семе. При вто-
риот преглед се дополнуваат податоците за состој-
бата на посевот, се даваат препораки за мерките 
за обезбедување принос, ориентационо се утврдува 
времето на жетвата, приносот и друго и се утврдува 
процентот на примеси од други видови или сорти, 
здравствената состојба и изгледот на посевот. 

Посевот на луцерка односно црвена детелина 
нема да се признае како семенски посев: 

а) ако е заразе« со В илин а косица (Cuscuta ѕрр.); 
б) ако има примеси од други сорти или видови; 
в) ако е просторната изолација помала од про-

пишаната (прилог бр. 2); 
г) ако е интензитетот на нападот на растител-

ните болести или штетници (освен луцеркината му-
шичка — Contarinia medicaginis Kieffer) или запле-
велоста над оцената 1 (точка VI под 2). 

IV. Методи кај семенските посеви на зеленчук 
1. К а ј к о м п и р 

К а ј компирот се задолжителни три прегледи. 
Сите три прегледи се вршат во поле. 

Првите два прегледа се вршат во времето кога 
најдобро може да се уочи здравствената состојба на 
билките, а третиот — во времето пред вадењето на 
компирот. 

Просторната изолација на посевот од оригинал 
на семенски компир мора да изнесува најмалку 100 
метра од земјиштето на кое се произведува мер-
кантилен компир, а најмалку 50 метра од земји-
штето на кое се произведува I или II сортна ре-
продукција на компир. 
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Посевот на сортни категории на компир ќе се 
признае како семенски: 

а) ако е производството на определени катего-
рии вршено во реони што најдобро одговаоаат за 
тоа производство, и тоа: сортна категорија оригинал 
— над 700 метра надморска височина, прва сортна 
репродукција — над 500 метра надморска височина 
и И сортна репродукција — над 450 метра 
надморска височина. По исклучок, и во реони со по-
мала надморска височина посевот може да се приз-
нае како семенски ако е организирано производ-
ство на семе од исти категории компир и ако во 
тоа производство се применува соодветната техно-
лошка постапка (поранешно вадење и др.); 

б) ако ги исполнува условите пропишани со 
Нормите за признавање семенски посеви на компир, 
што се напечатени кон овие Единствени методи 
како прилог бр. 3 и се негов составен дел; 

в) ако степенот на присуството на странски 
примеси и растителни болести и штетници пресме-
тан според Нормите за признавање семенски посеви 
на компир, изнесува: за оригинал 1 до 30, за I ге-
продукција — над 30 до 50 и за II репродукција 
— над 50. 
2. К а ј д р у г и г р а д и н а р с к и к у л т у р и 

К а ј едногодишни градинарски култури се вршат 
два прегледа, и тоа: првиот преглед во времето на 
цутењето, а вториот во времето кога на јмалку 80°/о 
од билките ќе достигнат техничка зрелост. 

К а ј двегодишни и повеќегодишни градинарски 
култури, покрај на јмалку еден преглед во првата 
година, се вршат и два прегледа во втората година, 
и тоа: првиот преглед во времето на цутењето, а 
вториот во времето кога билките донесуваат семе. 

Посевот на едногодишни и повеќегодишни гра-
динарски култури ќе се признае како семенски 
ако во поглед на сортната чистота и здравствената 
состојба ги исполнува условите пропишани со Нор-
мите за сортната чистота на семенски посеви на 
градинарски култури — прилог бр. 4 и со Допуште-
ните проценти на болести к а ј градинарски култури 
што се пренесуваат со семе во семенски посеви — 
прилог бр. 5, што се напечатени кон овие Един-
ствени методи и се нивен составен дел. 

V. Во производството на семе од други едно-
годишни и повеќегодишни земјоделски култури е 
задолжителен онолкав број прегледи со кој можат 
да се утврдат условите од членот 2 на Правилни-
кот за начинот на вршење стручна и здравствена 
контрола над производството на земјоделско семе. 

Посевот нема да се признае како семенски ако 
интензитетот на нападот на растителните болести 
и штетници односно заплевелоста е поголема од 
оцената 1 (точка VI под 2), 

VI. Заеднички одредби 
1. Автентичноста и сортната чистота односно 

чистотата на видот семенски посев се утврдува со 
преглед на посевот и со земање и анализа на про-
сечна мостра. 

За зеленчук просечна мостра се зема од опре-
делен број билки, без избирање, на рзмномеш-тн 
растојанија на правецот на две дијагонални линии 
на семенската парцела. BpoioT на билките од кои се 
зема просечната мостра ка ј зеленчукот е следниот: 
Големина на парцелата Број на билките во 

во ha мострата 
До 1 100—200 
над 1 до 2 200—300 
над 2 до 5 300—500 
над 5 до 10 500—600 

на секој понатамошен хе-
ктар по 50 билки повеќе 

За лебни жита, просечната мостра се зема на 
самата парцела. Во посевот на растојание од 100 ш 
се определува густината на склопот на посевот на 
1 т 2 и од таа површина се земаат сите класови »а 
туѓи примеси. 

Процентот на собраните примеси се пресметува 
со односот на бројот на класовите туѓи примеси 
спрема бројот на класовите (густината на склопот) 
нѓ 1 т 2 . 

Ако посевот е неизедначен, просечната мостра 
се зема од повеќе места и како процент на примеси 
се зема средната вредност на наодот. 

За другите земјоделски култури, стручната 
служба што врши контрола самата го утврдува на-
чинот на земање просечна мостра. 

2. За земјоделските култури ка ј кои интензи-
тетот на нападот на растителните болести и [штет-
ници односно интензитетот на заплевелоста не е 
означен во процент туку со оцена, интензитетот на 
нападот се утврдува со следните оцени: 

а) к а ј растителни болести: 
со оцена 0 — кога нема болест; 
„ „ 1 — кога е слаб нападот на болеста; 
„ „ 2 — кога е среден нападот на болеста; 
„ „ 3 — кога е силен нападот на болеста; 

б) к а ј растителни штетници: 
со оцена 0 — кога нема штетници; 

„ „ 1 — кога е слаб нападот на штетници; 
„ „ 2 — кога е среден нападот на штетници; 
„ „ 3 — кога е силен нападот на штетници; 

в) заплевелост: 
со оцена 0 — кога нема плевели; 
„ „ 1 — кога е слаба заплевелоста; 
„ и 2 — кога е средна заплеве лоста; 
и м 3 — кога е силна заплевелоста. 

Прилог бр. 1 

НОРМИ ЗА П Р И З Н А В А Њ Е СЕМЕНСКИ ПОСЕВИ 
НА ПЧЕНИЦА, ЈАЧМЕН, ОВЕС И ' Р Ж 

К а т е г о р и ј а 

Максимален број класови 5 0 
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Класови од други сорти 0 5 10 15 
Класови од други видови жито 0 0 0 5 
Класови заразени со 
Ustillago — к а ј пченица 

овес и ' рж 5 10 15 20 
Класови заразени со 
Ustillago — к а ј јачмен 9 20 30 30 
Заплевелост (број билки): 
1. Polygonum Caprathifol ium 

L. — лисец 0 0 2 4 
2. Avena fatua L, — див овес 0 0 0 2 
3. Avena Ludoviciana Dua. 0 0 0 2 
4. Lolium temulentum L. — 

дива лулка 0 0 2 4 

Прилог бр. 2 

НОРМИ ЗА НАЈМАЛА ПРОСТОРНА ИЗОЛАЦИЈА 
НА СЕМЕНСКИТЕ ПОСЕВИ ОД ПОСЕВИ НА 
ДРУГИ СОРТИ ИЛИ Б О Т А Н И Ч К И ВИДОВИ СО 

КОИ СЕ КРСТОСУВААТ 

1. Cruciferae (зелка, кељ, 
келераба, 'рдокви и др., 2.000 800 

2. Cucurbitacea (лубени-
ца, диња, краставица, 
тиквички и др.) — — 1.000 500 

Страна 358 — Број 20 

К у л т у р а 

Н
а 

от
во

ре
ни

 
по

вр
ш

ин
и 

Н
а 

пр
ос

то
р 

со
 

пр
ир

од
на

 
из

ол
ац

иј
а 

1 2 3 



Среда, 18 мај 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 — Страна 359 

1 2 3 

3. Пиперки и модар па-
тлиџан — — — — 500 200 

4. Салата — — — — ЗОО 100 
5. Црвен домат — — — 200 100 
6 Боранија и грав — — 200 100 
7. Грашок — — — — 100 50 
8. Морков и др. — — бео 100 
9. Пченица, јачмен и овес 3 — 

10. Рж — — 200 200 
11. Пченка — — — — 200 200 

(Кај пченката прос-
торната изолација мо-
же да биде и помала 
ако е бројот на раб-
ните редови на татков-
ската компонента зго-
лемен) 

12. Сончоглед — — — 1.000 1.500 
13. Рицинус — — — — 500 100 
14. Коноп — — — — 500 100 
15. Шеќерна и сточна реп-

ка: 
кај диплоиди — — 2.000 1.000 
кај полиплоиди — 500 100 

16 Соја — —— — — — 500 100 
17. Памук — — — — Ш 150 
18. Луцерка, црвена дете-

лина и други детелини 
— под услов најблис-
ките парцели од други 
сорти или несортно 
носеви да се косат 
пред цутењето — — 400 200 

Примеси на туѓи сорти 
б) Вирусно завиткување 

ка листот — Solarium 
virus 14 Smith — — 

в) Цртичавост — Solanum 
virus 2 Smith — — — 

г) Кадравост — Solanum 
virus И Smith — — 

д) Благ мозаик — Solanum 
virus 1 Smith — — — 

ѓ) Други вирози — (Sola-
num virus 8 Smith Stol-
bur и др.) — — — — 

е) Rhizoctonia solani Kiihn 
и Spongospora subterra-
nea (Wallr.) Johnson — 

ж) Рак кај компирот — 
Synchytrium endobioti-
cum (Schilb.) Peic — 

з) Компирова нематода — 
Heterodera rostochiensis 
Woll. — — — — — 

0,05 0,1 1,0 

0,80 2,0 4,0 

0,80 2,0 4,0 

080 2,0 4,0 

7,20 10,0 15,0 

7,50 10,0 15,0 

12,00 15,0 30,0 

0 0 0 

0 0 0 

— за благ мозаик (под д) — со факторот 2; 
— за болести на изродување (под б, в, г) — со 

факторот 25. 

Прилог бр. 4 

НОРМИ ЗА СОРТНАТА ЧИСТОТА НА СЕМЕНСКИ 
ПОСЕВИ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ 

Најмала сортна чистота на 
семенски посеви 

Прилог бр 3 

НОРМИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СЕМЕНСКИ ПОСЕВИ 
НА КОМПИР 

во % 

Култура 
: ј 1 репро-

дукции 
И рспроду»» 
нија в про-
изводно 1 еме 

% °/о % 
1. Боранија 99 99 97 
2 Грашок 99 99 97 
Ѕ. Диња 99 98 90 
4. Ендивија 99 95 85 
5. Зелка 98 97 80 
6 Кељ 98 95 80 
7. Карфиол 98 97 80 
8 Келераба 98 95 80 
9 Пченка шеќерна 99 99 98 

10. Краставица 98 95 85 
11. Лубеница 99 98 90 
12. Кромид 98 95 86 
13. Праз 99 97 90 
14 Морков 98 95 80 
15. Пастрнак 98 95 80 
16. Магдонос 97 95 80 
17. Пиперка 99 97 95 
18 Грав 98 95 90 
19. Домат црвен 99 «9 95 
20, Патлиџан модар 98 97 90 
21. Тдоква и 'рдоквички 98 95 85 
22. Салата 99 99 95 
23. Спанаќ 91 95 80 
24. Тиквички 98 98 95 
25. Тикви 95 93 80 
2Ѕ Цвекло 98 95 85 
27, Целер 97 95 85 
28. Цинарија 98 95 85 

Прилог бр 5 

ДОПУШТЕНИ ПРОЦЕНТИ НА БОЛЕСТИ КАЈ 
ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ ШТО СЕ ПРЕНЕСУ-

ВААТ СО СЕМЕ ВО СЕМЕНСКИ ПОСЕВИ 

Боранија 
и грав 
Бажтериози: 

Подредувањето на посевите за производство на 
определена категорија семе се врши според степенот 
на присуството на одделни туѓи примеси и расти-
телни болести односно штетници, кој се пресметува 
така што процентот на туѓи примеси односно рас-
тителни болести и штетници ќе се помножи и тоа: 

— за примеси на туѓи сорти, болести кај коре-
нита (под е) и други вирози (под ѓ) — со факторот 1; 

Xanthomonas phaseoli (Smith) 
Dows.; 
Pseudomonas medicaginis var. 
phaseolicola (Burkh) Stapp 
et Kotte, 
Corynebactenum flaccumfa-
ciens (Hedg.) Dows 
Мозаик: P'naseolus virus 1 и 2 
Pierce 
Антракноза-' Colletotrichum 

linde — mut-
hianum (Sacc. 
et Magn.) 
Вп. et Cav-

10 

10 

Ку/»тура Болести и предизвикувач 
Доп>штен 

процент 
иа болести 
ка лките 

1 2 3 

2 
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Црвен домат: Бактеријална овенатост 
Corynebacterium michiganense 
(Smith) 
Jensen 
Бактеријални пригор — Xant-
homonas vesicatoria (Diodge) 
Dows. 
Рак — Didymella lycopersici 
Kleb. 

Краставица, 
лубеница 
и диња: 

Зелка, 'рдоква 
и келераба: Сув гниеж — Phoma lin-

gam (Tode) Desm. 

Грашок: 

Кромид и 
лук: Црнило кај кромидот — 

Urocystiscepulae Frosl 
Пламеница кај лукот — Рег-
onospora schleideni Ung. 

Салата: Мозаик — Lactuca virus 1 
Smith 

Морков, 
целер и 
магдонос 

Антракноза — Colletotrichum 
lagenarium (Pass) Ell. et Hais 
Бактериози — Bacterium lac-
nrymans Smith et В ay an 
Листен пригор — Corynos-pora 
melonis (Cke) Ldan. 
Мозаик — Cucumis virus 1 

Литра кноза — Ascochyta pisi 
Lib. 5 
Мозаик — Pisum virus. 2 Doo-
little et Jones 5 

Дамкавост кај морковот — 
Cercospora apii var. carotne 
(Pas.) Kazn. Siem 2 
Дамка ност кај целерот — 
Cercospora apii Fres 2 
Дамкавост кај целерот — 
Septoria apii (Br. et Cav.) 
Chester 2 
Дамкавоет кај магдоносот — 
Septoria petroselini Desm. 2 

227. 

Врз основа на членот 14 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), во спогодба со сојузниот секретар 
31 финансии, директорот на Сојузниот геолошки 
завод издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ГЕОЛОШКО-
РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ПРЕД-

ВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 
ГОДИНА 

1. Средствата за геогсошко-рударски истражу-
вачки работи предвидени во разделот 39, позиција 
203, распоредена група 14—2 на сојузниот буџет за 
1966 година (во понатамошниот текст: средствата) 
чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во пона-
тамошниот текст: Заводот), можат да се користат 

само за намените предвидени со Програмата за 
употреба на средствата предвидени во сојузниот 
буџет за 1986 година за геолсцнко-рударски истра-
жувачки работи (во понатамошниот текст: Про-
грамата). 

2. Остварувањето на Програмата Заводот ќе го 
врши по пат на договарање геолошко-руда^ски 
истражувачки работи со установите и стопанските 
организации од членот 19 на Основниот закон за 
рударството („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66) — 
(во понатамошниот текст: изведувачот на работите). 

2Р. Заводот ја утврдува, во рамките на средствата 
одобрени со Програмата, височината на средствата 
за одделни видови геолошко-рударски истражувач-
ки работи, како и за одделни подрачја и објекти. 

4. Заради остварување рационална употреба на 
средствата, Заводот ќе му го отстапи изведувањето 
на геолошко-рударските истражувачки работи: 

1) на најповолниот понудувач на конкурсот — 
ако работите се изведуваат на објекти и суровини на 
кои истражувањата започнуваат во 1956 година; 

2) на изведувачите на работите на кои изведу-
вањето на работите им било доверено по пат на 
конкурс во поранешните години — ако работите 
се изведуваат на објекти на кои истражувањата 
се продолжуваат во 1966 година. 

5. Средствата се договараат со изведувачот на 
работите врз основа на проектот на работите и 
гретсметката на изведувачот на работите што ја 
прифатил Заводот, а можат да се користат само за 
оние истражувачки работи за кои е обезбедено 
учество од страна на заинтересираните органи, 
установи и организации (во понатамошниот текст: 
учесникот) во височината што им одговара на од-
носите утврдени во Програмата. 

6. Договорот склучен помеѓу Заводот и учес-
никот, од една страна, и изведувачот на работите, 
од друга страна, покрај општите податоци треба да 
содржи: износ на вкупните средства потребни за 
извршување на геолошгео-рударските истражувачки 
работи, со назначување на средствата предвидени 
со сојузниот буџет и на средствата на учеството; 
спецификација на работите; рок во кој ќе се извр-
шат работите; обврски на изведувачот на работите 
во поглед на поднесувањето на извештаи и елабо-
рати, како и во поглед на начинот на изведувањето 
на работите и начинот на потрошокот на средствата; 
обврски на учесникот во поглед на обезбедување 
средства за учеството. 

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

Бр. 10-664/1 
4 мај 1966 година 

Белград 
Го застапува 

директорот на 
Сојузниот геолошки 

завод, 
Павле Пејовиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

2?5. Одлука за распоред на средствата од 
надоместокот за вршење стопански ри-
болов во крајбрежното море на Југосла-
вија — — — — — — — — — 

226. Правилник за начинот на вршење 
стручна и здравствена контрола над про-
изводството на земјоделско семе 

227. Наредба за поблиските услови и за на-
чинот на користење на средствата за 
геолошко-рударски истражувачки ра-
боти предвидени со сојузниот буџет за 
1966 година — — — — — — — 
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