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507. 

Врз основа на членот 47 став 1 точка 4 од За-
. конот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) и членот 7 од 
Законот за сојузниот буџет за 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА СЕ-
МЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА И РЖ 

ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации што се занима-
ваат со земјоделско производство им се исплатува 
по исклучок во 1964 година посебна премија од 15 
динари за 1 кг сите количини семе од високород-
ни сорти пченица, покрај премијата од 8 динари 
од Одлуката за определување посебна премија за 
семе од високородни сорти пченица во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 12/64), и посебна пре-
мија од 15 динари по 1 кг за сите количини семе од 
'рж, а кои количини до 30 ноември 1964 година ќе 
им ги дадат во замена и ќе им ги испорачат на ин-
дивидуалните земјоделски производители со кои 
засновале кооперативен однос за производство на 
пченица и 'рж од родот на 1965 година. 

2. Посебна премија од 15 динари за 1 кг ќе им 
се исплатува на стопанските организации што се 
занимаваат со земјоделско производство и за оние 
количини семе од високородни сорти пченица и 'рж 
што е -употребено за сопствено производство, како 
и на земјоделските организации што такво семе на-
бавиле за сопствена сеидба во економската 1964/65 
година. 

3. Посебната премија од точ. 1 и 2 на оваа од-
лука се исплатува само за оние количини семе од 
високородни сорти пченица и 'рж за кои е издаден 
атест од овластените установи за контрола на семе 
и кои на индивидуалните земјоделски производите-
ли им се дадени во замена во однос 1 кг семенска 
пченица за 1,3 кг меркантилна пченица од квали-
тетот 76 кг хектолитарска тежина односно 1 кг се-
менска 'рж за 1,3 кг меркантилна 'рж од квалите-
тот 70 кг хекто лита река тежина, или кои ги наба-
виле земјоделските организации, за сопствена 
сеидба. 

Ако меркантилната пченица односно 'рж која се 
дава во замена за семенска пченица односно 'рж 
има поголема или помала хектолитар ска тежина од 
онаа што е предвидена во ставот 1 на оваа точка, 
количината на меркантилната пченица односио 'рж 
се утврдува сразмерно со нејзината хектолитарска 
тежина. 

4. Посебната премија од точ. 1 и 2 на оваа одлука 
ќе се исплатува на товар на средствата предвидени 
со сојузниот буџет за регреси и премии во областа 
на земјоделството, 

5. Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за финан-
сии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
начинот постапката и условите за остварување на 

премијата, за тоа кои стопански организации од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука имаат право на премија, 
како и за тоа за кое семе од високородни сорти пче-
ница и 'рж може да се исплатува премијата од точ. 
1 и 2 на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р.п.бр. 138 
15 август 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић с.р. 

508. 

Врз основа на членот 13 точ. 20 и 21 и членот 
' 24 од Уредбата за Привремената општа царинска 
тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/62, 16/62, 
42/62, 49/62 и 4/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/64 и 30/64), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕМЕНАТА 

ОПШТА ЦАРИНСКА ТАРИФА 

1. Во упатството за спроведување на Уредбата 
за Привремената општа царинска тарифа (Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/63) по точката 30 се додаваат 
две нови точки, кои гласат: 

„3€а. За користење на повластицата од членот 
13 точка 20 на Уредбата увозникот е должен кон 
писменото барање за ослободување од плаќање ца-
рина да ќ поднесе на царинарницата: 

1) потврда од републичкиот орган на управата 
надлежен за наука дека организацијата во чија 
корист се врши увозот е регистрирана како научна 
установа односно потврда од републичкиот орган 
на управата надлежен за просвета дека установата 
во чија корист се врши увозот — врши наставна 
дејност; 

2) примерок од пријавата за склучена работа 
по увоз заверен од страна на надлежната банка. 

306. За користење на повластицата од членот 13 
точка 21 на Уредбата увозникот е должен кон пи-
сменото барање за ослободување од плаќање цари-
на да и поднесе на царинарницата: 

1) потврда од републичкиот орган на управата 
надлежен за култура дека предметите што се уве-
зуваат се наменети за збирки односно дека умет-
ничките предмети што се увезуваат се наменети за 
музеи, уметнички галерии и ел.; 

2) примерок од пријавата за склучена работа по 
увоз заверен од надлежната банка." 
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2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-5-493/996 
10 август 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

509. 

Врз основа на членот 26 став 2 од Основниот 
закон за квалитетот и контролата на квалитет на 
вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/64), во согласност со сојузниот секретар за 
индустрија, сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ СОС-
ТОЈКИ И ЗА ДРУГИТЕ ОСОБИНИ НА ОДДЕЛНИ 
ВИДОВИ ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ИСПИТУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКОТО ЃУБРЕ 

I. СОСТОЈКИ И ОСОБИНИ НА ВЕШТАЧКИТЕ 

ЃУБРИЊА 

Член 1 

Азотни ѓубриња 
Вештачко ѓубре чија основна активна хранлива 

материја е азот мора да ги има следните особини: 

Ј) Баров амониум нитрат 
Содржина на вкупен азот во % min. 19,5 
Влага на 100°С во ®/o max. 1,5 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о max. 2,0 
Гранули со пречник под 0,7 mm 
во о/о max. 5,0 

2) Амониум сулфат 
Сите особини според JUS Н.В3.046 
за квалитетот В 
Роданид во °/о 

3) Калциум цијанамид 

max. 0,025 

Содржина на вкупен азот во ®/o min. 18,0 
Содржина на калциум карбид 
во °/о max. 0,2 
Содржина на минерални масла 
во о/о , max. 3,0 
Влага на 100°С во «/о max. 1,0 
Финоќа на мелењето: остаток на 
сито од 0,5 mm во °/о 

4) Калциум нитрат 
Содржина на вкупен азот во 
оригинално пакување во % 
Влага во мостра во % 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о 
Гранули со пречник под 0,7 mm 
во % 

Калциум нитратот во грану-
л и р а н и кристална форма 
мора да биде растресит и 
сипкав. 

max. 0,5 

min. 15,0 
max. 0,5 

max. 2,0 

max. 5,0 

5) ~Амбниум нитрат 
Содржина на вкупен азот во V® 
Влага на 100°С во % 
Гранули со пречник над 5 mm 
во Vo 
Гранули со пречник под 0,7 mm 
во Vo 

Амониум нитратот во ^ а н у -
лирана и кристална форма 
мора да биде растресит ј сип-
кав. 

6) Чилска шалитра 

mm. 
max. 

max. 

max. 

Чилската шалитра во ^ а н у -
лирана и кристална форма 
мора да биде растресита и 
сипкава. 

7) Вештачка натриумова шалитра 

Содржина на вкупен азот во % 
Содржина на натриум нитрат 
во °/о 
Влага на 100°С во ®/о 
Гранули со пречник 1—3 mm 
во °/о 
Гранули над 3 mm и под 1 mm 
во ®/e 

Вештачката натриумова ша-
литра во гранулиран и кри-
стална форма мора да биде 
растресита и сипкава. 

8) Карбамид (уреа) 
Содржина на вкупен азот во % 
Содржина на биурет во °/о 
Влага на 100°С во °/о 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о 
Гранули со пречник под 0,7 mm 
во 

max. 
max. 

mm. 

mm. 
max. 
max. 

max. 

33,0 
1,0 

2,0 

5,0 

Содржина на вкупен азот во °/о пгп. 15,5 
Содржина на натриум нитрат во °/о max. 0,5 
Содржина на хлорат и перхло-
рат во °/о max. 0,5 
Влага на 100°С во % max. 2,0 
Гранули со пречник 1—3 mm 
во °/о min. 97,0 
Гранули над 3 mm и под 1 mm 
во °/о max. 3,0 

min. 15,5 

0,5 
2,0 

97,0 

3,0 

45,0 
1,0 
1,0 

2,0 

5,0 

9) Безводен амонијак 
Содржина на вкупен азот во e/o min. 82,0 

10) Амонијачна вода 
Содржина на вкупен азот во % min. 20,0 

Член 2 

Фосфорни ѓубриња 

Вештачко ѓубре чија основна активна хран-
лива материја е фосфор мора да ги има следните 
особини: 

1) Суперфосфат (прашест и гранулиран, 
сушен) 
Содржина на фосфорна киселина 
растворлива во вода, изразена 
во •/• PsOt min. 15,5 
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Другите особини според JUS 
Н.В4.020 (за прашест) и JUS 
Н.В4.021 (за гранулиран, сушен). 

2) Суперфосфат (гранулиран, кесу-
шен) 
Содржина на фосфорна кисе-
лина растворлива во вода, изра-
зена во % Р2О5 min. 15,5 
Содржина на слободна фосфорна 
киселина, изразена во °/о Р2О5 max. 4,0 
Влага на 105°С во °/t max. 12,0 
Гранули со пречник над 5 mm 
во % max. 5,0 
Гранули со пречник од 2—5 mm 
во ®/o min. 73,0 
Гранули со пречник од 1—2 mm 
во °/о * max. 20,0 
Гранули со пречник под 1 mm 
во •/§ max. 2,0 

3) Трократен суперфосфат (прагаест) 
Содржина на фосфорна киселина 
растворлива во вода, изразена 
во °/о Р2О5 min. 42,0 
Содржина на слободна фосфорна 
киселина, изразена во °/о РгОѕ max. 4,0 
Влага на 105°С во ®/o max. 10,0 
Остаток на сито 5 X 5 mm во •/• max. 3,0 

4) Трократен суперфосфат (гранулиран, 
сушен) 
Содржина на фосфорна киселина 
растворлива во вода, изразена 
ВО ®/§ Р2О5 m i n 42,0 
Содржина на слободна 
киселина, изразена во •/• 

фосфорна 
Р2О5 max. 3,0 

Влага на 105®С во •/$ max. 4,0 
Гранули со пречник над 
во •/• 

5 mm 
max. 2,0 

Гранули со пречник од 2-
во ®/о 

—5 mm 
min. 76,0 

Гранули со пречник од 1-
во °/о 

—2 mm 
max. 20,0 

Гранули со пречник под 
во 

1 mm 
max. 2,0 

5) Томасово брашно 
Содржина на фосфорна киселина 
растворлива во двопрецентна ли-
монска киселина, изразена во °/в 
РгОѕ min. 14,0 
Најмалку 80*/о томасово брашно 
мораат да минат низ сито со 
1200—1300 отвори на 1 cm2 

Влага на 105°С во °/о max. 1,0 

6) Фино мелени сурови фосфати 
(аморфни) 
Содржина на вкупна фосфорна 
киселина, изразена во ®/о Р2О5 min. 28,0 
Од вкупната Р2О5 растворлив© во 
двопроцентна лимонска киселина 
во °/е min. 40,0 
Влага на 105°С во e/e max. 3,0 
Финоќа на мелењето: на сито со 
10.000 отвори на 1 cm2 остаток во %> max. 10,0 

7) Пелофос 

Од вкупната Р2О5 растворлив© во 
двопроцентна лимонска киселина 
(според методот 1 g ѓубре на 
500 ml двопроцентна лимонска 
киселина) во % min. 80,0 
Содржина MgO во % min. 4,0 
Содржина Мп во •/• min. 1,0 
Влага на 105°С во °/о max. 3,0 
Финоќа на мелењето: на сито со 
4.900 отвори на 1 cm2 остаток во % max 15,0 

8) Преципитат (дикалциум фосфат) 
Содржина на фосфорна кисе-
лина растворлива во двонро-
центна лимонска киселина, изра-
зена во °/о Р2О5 min. 35,0 
Влага на 105°С во •/• max. 8,0 
Остаток на сито 5 X 5 mm во °/е max. 5,0 

Член 3 

Калиумови ѓубриња 

Вештачко ѓубре чија основна активна хран-
лива материја е калиум мора* да ги има' следните 
особини: 

1) Четириесетпроцентна калиумова сол 

min. 
max. 

max. 

38,0 
3,0 

.0,5 

min. 58,0 

max. 
max. 

0,5 
3,0 

min. 48,0 
max. 1,0 

Содржина на вкупна фосфорна 
киселина, изразена во Р*0* mm. 17,0 

Содржина на калијум (К20) во °/о 
Влага на 140-150°С во V® 
Содржина на калиум перхлорат 
во °/о 

2) Концентрирана шеесетпроцентна 
калиумова сол 
Содржина на калиум (КгО) во 
Содржина на калиум перхлорат 
во ®/e 
Влага на 140-150«С во •/• 

3) Калиум сулфат 
Содржина на калиум (КгО) во •/• 
Влага на 140-150°С во 

4) Калиум-магнезиум-сулфат 
(патент калиум) 
Содржина на калиум (КгО) во •/# 
Содржина на MgO во •/• 
Влага на 140-150°С во •/• 

5) Mg-калиум (камеке) 
Содржана на калиум (КгО) во 
Содржина на MgO во 
Влага на 140-150°С во Ve 

Член 4 

Мешани ѓубриња 

Учеството и содржината на одделни активни 
хранливи материи (компоненти) во мешаните ѓу-
бриња, како и количината на придружувачките 
материи (микроелементи и инсектициди) во нив, ги 
определува поизводителот на мешаните ѓубриња, 
со тоа што вкупната содржина на активни хран-
ливи материи да мора да биде: 
1) во мешани двојни ѓубриња во 9/о min 20,0 
2) во мешани тројни ѓубриња во 9U min. 21,0 

Другите особини на мешаните двојни и тројни 
вештачки ѓубриња мораат да бидат; 

mm. 
min. 
max. 

mm. 
пгп. 
шах. 

26,0 
9,0 
2,0 

38,0 
10,0 
0,5 
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1) Мешани прашести ѓубриња 
Содржина на влага во °/в max. 11,0 

2) Мешани гранулирани сушени ѓу-
бриња 
Содржина на влага во шах. 5,0 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о max. 2,0 
Гранули со пречник под 1 mm 
во % max 2,0 

3) Мешани гранулирани несушени 
ѓубриња 
Содржина на влага во °/о max. 11,0 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о max. 5,0 
Гранули со пречник под 1 mm 
во % шах 10,0 

Член 5 

Комплексни ѓубриња 

Учеството и содржината на одделни активни 
хранливи материи во комплетните вештачки ѓу-
бриња, како и количината на придружувачките 
материи (микроелементи и инсектициди) во нив, ги 
определува производителот на комплексните ѓу-
бриња, со тоа што вкупната содржина на активни 
хранливи материи во комплексните двојни или 
тројни ѓубриња мора да биде најмалку 30°/о. 

Другите особини на комплексните ѓубриња 
двојни или тројни мораат да бидат: 

Содржина на влага во % max. 2,0 
Гранули со пречник над 5 mm 
во °/о max. 2,0 
Гранули со пречник под 1 mm 
во °/о max. 2,0 

Член 6 
Кај мешани ѓубриња се дозволува отстапување 

од вкупната количина на хранливи материи за 
вкупно ± 1,5% во однос на регистрираниот квали-
тет, со тоа што содржината на азот да може да 
отстапува максимум ± 0,8°/о, содржината на РгОѕ 
максимум ± 0,8°/о, а содржината на калиум 
± 1,5%. 

Кај комплексни ѓубриња се дозволува отстапу-
вање од вкупната количина на хранливи материи 
за вкупно ± 1,0%, со тоа што содржината на 
одделни хранливи материи да не смее да отстапува 
максимум ± 0,33%. 

Овие отстапувања се дозволуваат во однос на 
регистрираниот квалитет, а фактичните количини 
на активни хранливи материи мораат да му одго-
вараат на декларираниот квалитет, со тоа да се 
врши заокружување на цели броеви до 0,5°/о на-
долу, а над 0,5°/о нагоре. 

На амбалажата на мешани ѓубриња се става 
ознака за содржината на хранлива материја според 
регистрираниот квалитет, а во декларацијата што 
ја следи фактурата мора да биде означена фак-
тичната состојба на содржината на хранливи ма-
терии, според што се врши пресметувањето. 

* Член 7 
Во производството на мешани ѓубриња е дозво-

лена употреба на креда, мек варовик, доломит и 
магнезит — како пунители. Содржината на овие 
материи може да изнесува максимум 5,0°/о. 

Ниедно мешано ѓубре не смее да содржи туѓи 
примеси, како песок и чакал. 

Член 8 
\ 

Механичката цврстина на гранулите во за 
сите единечни, мешани и комплексни гранулира™ 
ѓубриња мора да биде најмалку 95, 

-е 
Член 9 

Декларираните особини на вештачките ѓубриња 
мораат да се одржат најмалку 6 месеци, под услов 
ѓубрињата да се чуваат во суви простории зашти-
тени од атмосферски влијанија, во неоштетена фа-
бричка амбалажа, и да не се лагерирани • во пла-
стови повисоки од 2 метра. 

II. ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИ-
ТУВАЊЕ ОДНОСНО АНАЛИЗА НА ВЕШТАЧКИТЕ 

ЃУБРИЊА 

Член 10 

Азотни ѓубриња 

Во амонијачни ѓубриња определувањето на 
вкупен азот се врши според Kjeldahl методата. 

Во нитратни ѓубриња определувањето на вку-
пен азот се врши според Devard методата. 

Во амидин ѓубриња определувањето на вкупен 
азот се врши според Kjeldahl методата. 

. Член 11 

Фосфорни ѓубриња 

Во суперфосфат прашест и гранулиран и тро-
кратен суперфосфат прашест и гранулиран опре-
делувањето на фосфорна киселина растворлива во 
вода, изразена во °/о како Р2О5, се врши според Ме-
тодата пропишана во JUS Н.В4.020. Определува-
њето на слободна фосфорна киселина (Р2О5) се 
врши според методата пропишана во JUS Н.В4.020 

Во томасово брашно определувањето на фос-
форна киселина (РгОѕ) се врши според методата 
Рорр. 

Во фино мелени сурови фосфати определува-
њето на вкупна фосфорна киселина (РгОѕ) се врши 
според Jorgensen (Molibden) методата. Определу-
вањето на фосфорна киселина растворлива во дво-
пг.оцентна лимонска киселина се врши според-
Wagner методата. 

Во пелофос вкупната фосфорна киселина 
(Р2О5) се определува според Jorgensen (Molibden) 
методата. Содржината на фосфорна киселина ра-
створлива во двопроцентна лимонска киселина се 
определува според методата 1 g ѓубре на 500 ml 
двопроцентна лимонска киселина. 

Во преципитат (дикалциум фосфат) растворли-
воста на фосфорната киселина се определува во 
двопроцентна лимонска киселина (цитрат метода). 

Член 12 

Калиумови ѓубриња 

Во калиумови ѓубриња определувањето на вку-
пен калиум (КгО) се врши гравиметриски со пер-
хлорна киселина. 

Член 13 
Мешани и комплексни ѓубриња 

Во мешани и комплексни ѓубриња определува-
њето на вкупен азот се врши според Kjeldahl ме-
тодата ако азотната компонента се наоѓа во амони-
јачна и амидна форма, а според Devard методата ако 
азотната компонента се наоѓа во нитратна форма. 

Во мешани ѓубрива растворливоста на фосфор-
ната киселина се определува во двопроцентна ли-
мортска киселина и во вода. 

Во комплексни ѓубриња р-астворливоста на фос-
форната киселина се определува во амон нитрат 
според Petermann методата, или според методата на-
значена во декларацијата. 

Во мешани и комплексни ѓубриња определува-
њето на вкупен калиум (КгО) се врши гравиметри-
ски со перхлорна киселина. 
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Член 14 
Содржината на влага се определува со загре-

јување на вештачките ѓубриња на температурата 
што е назначена за одделни вештачки ѓубриња 
во овој правилник, со тоа1 времето за сушење на 
азотни ѓубриња со амонијачен азот да трае 2 
часа 

Член 15 
Кај прашестите и гранулираните ѓубриња фино-

ќата на мелењето односно големината на грану-
лите (гранулометриски состав) се определува со 
помош на автоматски вибрационен систем на сита, 
освен кај фино мелените фосфати и пелофоси — за 
кои ое определува со помош на вакуум-сита. 

Член 16 
За сите гранулирани ѓубриња механичката цвр-

стина на гранулите се определува според методата 
опишана во JUS Н.В4.021. 

Член 17 
Кај вештачките ѓубриња во кои можат да се 

^.најдат штетни киселини и други штетни материи, 
определувањето на овие киселини и материи се вр-
ши според постојните стандардни методи. 

ITI. НАЧИН НА ЗЕМАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ МО-
СТРИ НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ НА ИСПИТУВАЊЕ 

И АНАЛИЗА 

Член 18 
Мострата на вештачко ѓубре која се доставува 

на анализа преставува просечен квалитет на онаа 
количина која се испитува. 

Член 19 
Земањето на мостра од ист вид ѓубре се врши од 

вагон, камион, кола, брод, шлеп или други превозни 
средства, како и од склад и од други места. 

Член 20 
За земање мостри по правило, служи сонда, а 

ако поради физичките особини на ѓубрето таа не 
може да се употреби — може л а се користи лопата 
или лажица. 

Член 21 
Мострата на вештачкото ѓубре се состои од по-

веќе земени пробни количини. 
Количината земена со сонда, лопата или лажи-

ца претставува пробна количина. 
Пробните количини се земаат, и тоа: 
1) од еден вагон, камион или друго превозно 

средство — од најмалку 10 места; 
2) од повеќе вагони или превозни средства — 

во количина и од места според наоѓањето на ли-
цето што ја зема мострата; 

3) од шлепови или бродови со количина ѓубре 
до 500 тона — на секои 20 тона; 

4) од шлепови или бродови со количина ѓубре 
над 500 тона — на секои 30 до 50 тона. 

Местата од кои се земаат пробните, количини 
треба да бодат распоредени така што ѓубрето да се 
зема од средината и од горните и долните пластови. 

Член 22 
Земањето на пробни количини по отворањето 

на неоштетени вреќи се врши на тој начин што ќе се 
уфрли сондата дшагонално во сите четири агли до 
средината на вреќата. 

Кај ѓубрињата во рифузна состојба прво, ако 
е тоа потребно, ќе се отстрани површински пласт 
од 5 cm, а по тоа ѓубрето се зема во еднакви коли-
чини од разни пластови на купот. 

Член 23 
Вкупната маса на земените пробни количини 

треба да биде доволна што од неа со четвртење да 
се добие "количина на просечната мостра, и тоа 
кај гр&нулпрани ѓубриња — од најмалку 6 kg, а кај 
другите ѓубриња — од најмалку, 3 kg. 

Член 24 
Земените пробни количини се ставаат во чист 

сув сад кој може да се затвори. 
Собраната вкупна количина мора добро да се 

измеша, а грутките ако постојат — да се здробат. 

Член 25 
Од собраните пробни количини со методата на 

четвртење се приготвува мострата, која за грану-
л и р а н ѓубриња изнесува најмалку 6 kg. Оваа ко-
личина ќе се подели во три еднакви примероци од ^ 
по најмалку 2 kg. За прашести и кристални ѓу%*и-
ња тежината на мострата се сведува на најмалку 
3 kg, која количина ќе се подели во три еднакви 
примероци од по најмалку 1 kg. 

Секој одделен примерок се става во стаклено 
шише или пластичен сад кој може херметички да 
се затвори и прописно запечати. 

Член 26 
Од три примероци два примерка и се доставу-

ваат на овластената установа за анализа, од кои 
едниот примерок служи за анализа, а другиот се 
чува три месеци за евентуално дополнително ис-
питување. Третиот примерок му се доставува на 
испорачачот на вештачкото ѓубре односно на про-
изводителот или увозникот, ако се утврди дека ве-
штачкото ѓубре не му;, одговара на пропишаниот 
односно декларираниот квалитет. 

Член 27 
Стаклените шишиња или пластичните садови 

со примероците на мострата мораат да бидат снаб-
дени со два примерка етикети со следните пода-
тоци: 

1) назив на ѓубрето; 
2) назив и место на производителот и испра-

ќачот; 
3) регистарски број на вагонот, шлепот или 

друго превозно средство, или место од кое е земе-
на мострата; 

4), количина на стоката од која е земена 'мо-
страта ; 

5) потпис и печат од овластеното лице што ја 
земало мострата; 

6) датум и место на земањето на мострата. 
Еден примерок од етикетата ќе се прилепи или 

врзе однадвор, а другиот се става во шишето или 
пластичниот сад. 

Член 28 
Земањето на мостри се врши записнички. 
Записникот го составува земјоделскиот инс-

пектор. 
Во записникот од декларацијата се внесуваат 

сите податоци што се однесуваат на ѓубрето, а осо-
бено: начинот на пакување и количината на ѓубре-
то од кое е земена мострата, регистарскиот број на 
вагонот, шлепот или друго превозно средство, или 
друго место од кое е земена мострата, датумот и 
местото на земањето мострата, и потеклото на ѓуб-
рето ако е увезено. 

Записникот мора да содржи и податоци за спе-
цифичните околности што постоеле при земањето 
на мострите, ако такви околности имало. 

Земјоделскиот инспектор е должен да го соста-
ви записникот во три примерка, од кои едниот при-
мерок и го доставува заедно со мострите на овла-
стената установа на која и ја праќа мострата на 
анализа, вториот — на продавачот односно произ-
водителот или увозникот, а третиот примерок го 
задржува за себеси. 
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Член 29 
По извршената анализа овластената установа 

издава извештај за резултатите на извршената 
анализа. 

Врз основа на извештајот земјоделскиот ин-
спектор поведува постапка ако вештачкото ѓубре 
не му одговара на пропишаниот или декларираниот 
квалитет. 

Овластената установа за анализа на ѓубриња е 
должна да изврши анализа и да издаде извештај 
за резултатите на анализата во рок од 15 дена од 
денот на приемот на мострата на анализа. 

Извештајот се издава во три рамногласна при-
мерка од кои овластената установа задржува еден 
примерок за себеси, а другите два му ги праќа на 
органот што му ги доставил мострите на анализа. 

Земјоделскиот инспектор задржува еден приме-
-рок од извештајот за себеси, а вториот примерок 
му го доставува на продавачот односно производи-
телот/или увозникот на ѓубрето. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1965 година. 

Бр. 320.5 — 109 
31 јули 1964 година 

Белград 

Го заменува сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство 

Д р ж а в и потсекретар, 
инж. Милун Ивановиќ, е. р. 

510. 

Врз основа на членот 3 ст. 2 и 7 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64), во 
врска со членот 6 од Законот за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/62), во согласност со Сојузниот завод за цени, 
Заедницата на Југословенските железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТО-
КИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ, ДЕЛ 6 — ИСКЛУЧИТЕЛНИ ТАРИФИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите на 
Југословенските железници, Дел 6 — Исклучителни 
тарифи, која е отпечатена во издание на Заедни-
цата на Југословенските железници, а која важи од 
1 април 1961 година, позицијата 0143 се брише. По-
крај тоа, во Условите кон оваа позиција, зборовите: 
„Ка 0143. Плаћање возарине најмање за 10.000 кг", 
како и колоната 3 во табелата отпечатена под овие 
зборови, се бришат 

2. Ова решение влегува во сила по истекот на 15 
дена од денот на објавувањето во .Службен лист 
на СФРЈ", а ќе се применува од 1 октомври 1964 
година. 

ЗТЖ бр. 99/64-08 
29 јули 1964 година 

Белград 

Заедница на Југословенските железници 

Генерален директор, Претседател на Собранието, 
др Марјан Дермастија, е. р. Владимир Дуик, е. р. 

511. 
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 

точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), генералниот ди-
ректор на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД СТОГОДИ-
ШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПРВАТА ИН-

ТЕРНАЦИОНАЛА 

На 28 септември 1964 година ќе се пуштат во 
продажба пригодни поштенски марки по повод сто-
годишнината од основањето на Првата интернацио-
нала. 

Овие марки имаат две вредности, со следните 
мотиви и ЕО следните бои: 

1) од 25 динари, портрет на Фридрих Енгелс, цр-
на и светлоокереста; 

2) од 50 динари, портрет на Карл Маркс, црна 
и светлосивојоргованеста. 

На обете марки под сликата на портретот е 
отпечатен натписот: „Југославија", а над сликата 
на портретот натписот: „Сто година од оснивања I 
интернационало" — обата натписа со латиница. 
Ознаките на вредноста се во долниот лев агол на 
марките. Во десниот горни агол на марките отпеча-
тени се јубиларните години, и тоа: „1864" а под неа: 
„1964". 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе 
важат до 27 септември 1965 година. 

Бр. 01-6854/1 
5 август 1964 година 

Белград 
Заедница вл Југословенските пошти, телеграфи * 

телефони 
То заменува 

Генералниот директор 
Помошник, 

Митар Ковачевиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија во бројот 24 од 26 јуни 1964 година 
објавува: 

Решение за разрешување на досегашните чле-
нови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот 
совет и именување на нови членови; 

Решение за разрешување на досегашните чле-
нови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет 
и именување на нови членови. 

Во бројот 25 од 3 јули 1964 година објавува: 
Решение за именување членови на Управниот 

одбор на фондот за награди „11 октомври"; 
Упатство* за големината, содржината, чувањето и 

употребата на печатите и штембилите на државни-
те органи; 

Правилник за работата на печаторезниците за 
изработка на печатот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и печатите на државните ор-
гани во Социјалистичка Република Македонија; 

Правилник за измени и дополнувања на Пра-
вилникот за утврдување соодветната школска спре-
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ма и пракса и за начинот на проверувањето на зна-
ењата и способноста на кандидатите за запишување 
во вишите школи и педагошките академии; 

Заклучок за дополнување на Заклучокот за 
условите под кои Стопанската банка на СР Македо-
нија по пат на непосредна спогодба ќе дава креди-
ти од средствата предвидени во чл. 10 и И од За-
конот за насочување и употреба на средствата на 
Републиката во областа на индустријата и рудар-
ството во 1964 година. 

Во бројот 26 од 11 јули 1964 година објавува: 
Уредба за основање на Дирекцијата за мелио-

ративните системи во СРМ; 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за основање на Републички фонд за патишта; 
Уредба за изведувањето на објектите во мели-

оративниот систем „Тиквешко Поле"; 
Одлука за дополнување на Одлуката за усло-

вите и начинот под кои ќе се даваат кредити за 
земјоделството, од средствата предвидени во член 
10 од Законот за насочување и употреба на сред-
ствата на Републиката; 

Одлука за определување највисоките износи 
што можат да се ̂ издвојуваат за режиски додаток 
во 1964 година; 

Одлука за начинот на финансирањето на За-
водот за урбанизам и станбено комунална техника 
на СРМ — Скопје; 

Одлука за бројот на студентите што можат да 
се запишат на одделни факултети на Универзите-
тот во Скопје; 

Одлука за изменување на Одлуката за опре-
делување на повластици во јавниот меѓумесен ли-
ниски автобуски сообраќај; 

Решение за основање на водостопанско прет-
пријатие „Струмица"; 

Решение за основање на водостопанско прет-
пријатие „Брегалница"; 

Решение за основање на водостопанско прет-
пријатие „Тиквешка Поле"; 

Решение за припојување на Гимназијата „Про-
фесор Мај алковић" во Куманово кон Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово; 

Решение за припојување на Гимназијата „Гоце 
Делчев" во Штип кон Гимназијата „Славчо С т а -
менски" во Штип; 

Решете за припојување на Детското одмора-
лиште „Охридско Езеро" во Охрид кон Климатско-
то лекувалиште „Здравје" во Охрид; 

Наредба за одредување на одделни производи 
што се ставаат под контрола на цените во произ-
водство; 

Упатство за престанок важноста на Упаството 
за начинот на облогот и наплатата на придонесот 
за здравствено осигурување на земјоделските про-
изводители; 

Правилник за утврдување надоместок на ште-
та причинета во шума; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за избор на пратеник на Собранието на СРМ. 

Во бројот 27 од 20 јули 1964 година објавува: 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија во из-
борната единица Теарце II; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на одборите на Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување член на 
Комисијата за одликувања на Извршниот совет; 

Исправкава Правилникот за службената обле-
ка на членовите на посадата на моторните возила 
во патниот сообраќај. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Уредни лист Социјалистичне Републике 
Словеније" во бројот 20 од 2 јули 1964 година об-
јавува: 

Наредба за контрола на цените на некои про-
изводи; 

Општи акти на самоуправните организации, и 
тоа: 

Заклучок за мерилата за примена на определе-
ни стопи на додатниот придонес за инвалидско оси-
гурување и за стопите на тој придонес што во 1964 
година ќе го плаќаат организациите во одделни 
гранки на дејноста; 

Заклучок за определување стопа на придонесот 
за социјално осигурување на лицата што се во 
привремен работен однос. 

Во бројот 21 од 10 јули 1964 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Урбанистичката инспекција; 
Закон за користење на патнички автомобили 

во општествена сопственост и за начинот на рас-
полагање со општествени средства за користење на 
патнички автомобили; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на СР Сло-
венија за 1963 година; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Социјално-здравствениот собор на 
Собранието на СР Словенија во 53 изборна едини-
ца Марибор—Центар I; 

Заклучок за избор на судии на окружните 
судови; 

Одлука за утврдување на републичкиот просек 
на личните доходи на лицата запослени во вре-
мето од 1 мај 1963 година до 30 април 1964 година; 

Одлука за ограничување на запишувањето на 
слушатели на Медицинскиот факултет во Љу-
бљана; 

Одлука за органите и организациите што имаат 
свои претставници во Комисијата на СР Слове-
нија за физичка култура; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател на управниот одбор на Патниот фонд на 
СР Словенија; 

Решение за ̂ именување членови на советот на 
Ветеринарниот завод на Словенија; 

Решение за именување член на работната за-
едница на Словенскиот школски музеј во Љу-
бљана; 

Решение за именување двајца членови на ра-
ботничкиот совет на Ревизискиот завод на СРС; 

Наредба за заштита на земјишта на подрачјето ^ 
на општина Горња Радгона; 

Наредба за заштита на земјишта во општина 
Пиран; 

Наредба за заштита на земјишта покрај рибг 
ници во Љутомер. 

Во бројот 22 од 16 јули 1964 година објавува: 
Препорака за задачите во областа на образо-

ванието на возрасни; 
Уредба за измени на Уредбата за принадлеж-

ностите на членовите и функционерите на Словен-
ската академија на науките и уметностите; 

Одлука за условите и начинот на користење на 
патнички автомобили во општествена сопственост 
за потребите на републичките државни органи; 
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Одлука за определување посебен рок за одр-
жување на првите избори на органи на управува-
њето во високошколских^ установи; 

Одлука за основање комисија на Извршниот 
совет за прашање на борците од Народноослободи-
телната војна; 

Решение за именување претседател, членови и 
секретар на Комисијата за верски прашања на СР 
Словенија; 

Решение за именување претседател, членови и 
секретар на Комисијата на СР Словенија за фи-
зичка култура; 

Решение за именување претседател, потпретсе-
дател, членови и секретар на Комисијата на Из-
вршниот совет за прашање на борците од Народ-
ноослободителната војна; 

Решение за разрешување и именување секретар 
на Фондот „Борис Кидрич"; 

Решение за именување член на советот на За-
водот за заштита на спомениците на СР Словенија; 

Решение за именување двајца членови на сове-
тот на Музејот на народната револуција; 

Решение да именување член на работната за-
едница на Словенскиот етнографски музеј. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Цр-
не Горе" во бројот 19 од 3 јуни 1964 година обја-
вува: 

Уредба за измена на Уредбата за органите и 
постапката за разграничувње на шумите во опште-
ствена сопственост од шумите во сопственост на 
приватни лица; 

Одлука за измена и дополнение иа Одлуката за 
определување рокот за склучување договори помеѓу 
здравствените установи и комуналните заводи за 
социјално осигурување во 1963 годиш; 

Одлука за задолжување на СР Црна Гора за 
кредитот за финансирање на реконструкцијата на 
железничката пруга Никшиќ-Титоград; 

Решение за определување ценовник за надоме-
сток на штетата нанесена во шумите во општестве-
на сопственост; 

Одлука за определување отопите на додатниот 
придонес за инвалидско осигурување во 1964 го-
дина; 

Одлука за процентите за издвојување средства 
за сигурносна резерва и валоризациона резерва на 
фондовите на инвалидското и пензиското осигуру-
вање во 1964 година. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службени лист Социјалистичке Републике 

Босне и Херцегових" во бројот 24 од 13 јули 1964 
година објавува: 

Препорака за организација и работа на месните 
заедници; 

Одлука за укинување на Одлуката за основа-
ње Републичка комисија за запишување на Наро-
ден заем за обнова и изградба на Скопје; 

Решение за именување претседдател и членови 
на Републичката комисија за преглед на филмови; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за води; 

Решение за разрешување и именување дирек-
тор на Републичкиот фонд за научна работа; 

Наредба за примена на Одлуката"за определу-
вање премија за кравјо млеко во 1964 година; 

Наредба за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контрола на цените; 

Наредба за определување домови односно за-
води за прием на дефектни малолетници на из-
вршување мерка упатување во установи за де-
фектни малолетници; 

Измена во пречистениот список на постојаните 
судски толкувачи; 

Исправка на Одлуката за определување бројот 
на студентите што можат да се запишат на одделни 
високошколски установи во учебната 1964/65 го-
дина. 

Во бројот 25 од 20 јули 1964 година нема про-
писи. 

Во бројот 26 од 25 јули 1964 година објавува: 
Закон за занаетчиските дуќани на самостојни 

занаетчии; 
Закон за користење на патнички автомобили 

во општествена сопственост и за начинот на распо-
лагање со општествени средства за користење на 
патнички автомобили; 

Закон за узурпации; 
Одлука за одобрување завршната сметка на 

Републичкиот инвестиционен фонд за 1963 година; 
Одлука за учество на СР Босна и Херцеговина 

во кредитирањето на модернизацијата на железни-
чката пруга Сараево—Врпоље; 

Одлука за учеството на СР БиХ во кредити-
рањето на изградбата на железничкиот мост на Са-
ва кај Брчко; 

Одлука за потврда на Статутот на Републичка-
та заедница за* осигурување во Сараево; 

Одлука за траењето на летниот одмор на Со-
бранието на СР БиХ во 1964 година; 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Правилник за работа на печаторезниците за из-

работка на државниот печат и печатите на др-
жавните органи; 

Решение за утврдување на нормативите за ин-
вентар и стандардни наставни средства на уста-
новите за стручно образование; 

Исправка на Решението за утврдување кои 
установи за стручно образование во учебната 
1963/64 година можат да даваат општопризнаен сте-
пен на стручно образование. 
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