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262. 

Врз основа на членот бб став 1 од Основниот 
закон за електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ4 ', бр. 17/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОСТОНАНСКИ-
ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ИМААТ ПРАВО НА 
НАДОМЕСТОК НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ НИВ-
НАТА КАЛ КУ Л АТИВН А ЦЕНА И ПРОПИШАНА-
ТА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ ИЗНОСОТ НА ТАА РАЗЛИКА 

1. Право на надоместок на разликата помеѓу 
калкулативната цена и пропишаната највисока про-
дажна цена за електрична енергија во смисла на 
чл, 62 и 63 од Основниот закон за електростопан-
ството имаат: 

1) Претпријатието за производство и пренос на 
електрична енергија „Електростопанство" во Скопје; 

2) Претпријатието за пренос на електрична 
енергија „Електропренос" во Сараево; 

3) Здруженото електронот анско претпријатие 
на Србија во Белград. 

% Разликата, помеѓу калкулативната цена на 
претпријатијата од точката 1 на оваа одлука и 
пропишаната највисока продажна цена за електри-
чна енергија по киловат-час испорачана електрична 
енергија изнесува, и тоа: 

1) за Претпријатието за производство и пренос 
на електрична енергија „Електростопанство" во 
Скопје — 0,0130 динари; 

. 2) за Претпријатието за пренос на електрична 
енергија „Електропренос" во Сараево — 0,0033 ди-
нари; 

3) за Здруженото електростопанско претприја-
тие на Србија во Белград — 0,0239 динари. 

3. На претпријатијата од точката 1 на оваа од-
лука во смисла на чл. 64 и 78 од Основниот закон 
за електростопанството им припаѓа надоместок по 
киловат-час испорачана електрична енергија на 
преносната мрежа, и тоа: 

на ЃГретпријатието за производство и пренос 
на електрична енергија „Електростопанство" во 
Скопје: 

Динари 
— во периодот од 1 август 1965 до 31 

декември 1966 година — — — — — — 0,0130 
— во 1967 година — — — — — — 0,0104 
— во 1968 година — — — — — — 0,078 

2) на Претпријатието за пренос на електрична 
енергија „Електропренос" во Сараево: 

Динари 
— во периодот од 1 август 1965 до 31 де-

кември 1966 година — — — — — — 0,0033 
— во 1967 година — — — — — — 0,0026 
— во 1968 година — — — — — — 0,0020 

3) на Здруженото електростопанско претприја-
тие на Србија во Белград 

Динари 
— во периодот од 1 август 1965 до 31 

декември 1966 година — — — — — — 0,0239 
— во 1967 — — — — — — — — 0.0191 
— во 1968 — — — — — — — 0,0143 

4. Исплатата на надоместокот од точката 3 на" 
оваа одлука се врши од средствата на федерацијата 
обезбедени во сојузниот буџет. 

5. Оваа -одлука влеѓува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

P. п. бр 50 
11 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

263. 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13'65). coiv3-
нмот секретар за земјоделство и шумарство пропи-
глува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НОРМИТЕ НА. КВАЛИТЕТОТ ЗА ОДДЕЛНИ 
БИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ И ДРУГИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ СЕМЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДА ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИ-

ЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

I. Норми на квалитетот на земјоделско семе 

Член 1 
Квалитетот на семето во поглед на чистотата, 

'ртливоста, содржината на влага, здравствената со-
сто јба и други особини мора да им одговара на нор-
м и т е на квалитетот утврдени во Нормите на квали-
тетот на земјоделско семе, што се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел 

II. Пакување и пломбирање на земјоделско семе 

Член 2 
Семето се пакува во цели. чисти, доволно јаки 

и цврсти вреќи, ќесиња, ќесенца и кутии. 
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Вреќите можат да бидат од јута, коноп, леи, ве-
штачки влакна, хартија, импрегниран материјал и 
пластична маса. 

Ќебињата и ќесенцата можат да бидат од хар-
тија и пластична маса, а кутиите можат да бидат од 
картон, лим и ел. 

Член 3 
Кртола, луковица и други делови од земјоделски 

билки, освен зрнесто семе, што се означени како 
семе, можат да се пакуваат и во кошници, сандаци 
и елично. 

Член 4 
Нето тежината за одделни видови пакување ја 

определува работната организација што го пушта 
семето во промет. 

Член 5 
Семето наменето за извоз се пакувћ на начинот 

(вид и големина на амбалажата) предвиден со спо-
годбата помеѓу продавачот и странскиот купувач. 

Член 6 
Работната организација што го пушта семето 

во промет врши затворање и пломбирани на ам-
балажата (оригинално пакување) на начин со кој 
може лесно да се утврди дека е семето оригиналпо 
пакувано. 

Ш . Декларација за квалитетот на земјоделско оеме 

Член 7 
Декларацијата за квалитетот на семе која се 

доставува со фактурата мора за сортно семе, како 
јл за несортно семе, ако е неговото пуштање во про-
мет дозволено, да содржи податоци за: видот, сор-
тата, категоријата, годината на производството на 
семето, чистотата, 'ртливоста, здравствената сос-
тојба, содржината на влага и апсолутната тежина 
на семето, како и назив на производителот и дора-
ботувачот на семето, а за семе од дозволени меша-
вини — податоци за: видот, сортата на семе во со-
став на мешавините за чистотата, 'ртливоста, 
здравствената состојба и содржината на влага во 
семето. 

Декларацијата од ставот 1 на овој член се из-
дава на образецот бр. 1 односно на образецот бр. 2. 

Член 8 
Декларацијата за квалитетот на семе ставена 

на амбалажата, освен на амбалажата од членот 9 
на овој правилник мора да содржи: назив и се-
диште на работната организација што го пушта 
семето во промет; број на декларацијата за квали-
тетот на семето којз се доставува со фактурата ; 
податоци за видот, сортата, категоријата и годината 
на производството на семето, како и ознака на к л а -
сата на семето а за семе ед дозволена мешавина 
— и процент на застапеноста на видовите, сортите 
во составот на меил ѕвоните 

Декларацијата од ставот 1 на овој член мора 
да биде од таков материјал кој не се оштетува при 
превоз односно манипулација. 

Член 9 
Декларацијата за квалитетот на семе ставена 

на ќесе, ќесенце и кутија мора да содржи: назив 
на работната организација што го пушта семето 

во промет; нето-тежина на семето; податоци за ви -
дот, сортата и категоријата на семето; ознака на 
класата на семето, како и датум на полнењето. 

Член 10 
Декларацијата за квалитетот на семе од ком-

пир која се доставува со фактурата се издава на 
образецот бр. 3. 

Податоците што се внесуваат во образецот од 
ставот 1 на ОБОЈ член мораат да бидат содржани во 
декларацијата за квалитетот на семе од компир 
ставена на амбалажата. 

Член 11 
За семе од цвеќиња, лековити и ароматични 

билки, винова лоза и овошје, за кое квалитетот не 
е определен со нормите на квалитетот, во деклара-
цијата за квалитетот на семето што се доставува 
кон фактурата и во декларацијата за квалитетот на 
семето што се става на амбалажата се внесуваат 
оние податоци за квалитетот (чистота, 'ртливост и 
здравствена состојба) што се добиени при утврду-
вањето на квалитетот на тоа семе. 

Член 12 
Ако е семето запрашено со некое од средствата 

за заштита на растенијата, мора на декларацијата 
за квалитетот на семето ставена на амбалажата, 
освен на декларацијата за квалитетот ка семето 
која се доставува кон фактурата , да биде видно 
означено: „Семе запрашено со отровен препарат". 

Член 13 
Обрасците бр. 1 и 2 од членот 7 на оеој пра-

вилник и образецот бр. 3 од членот 10 на овој пра-
вилник отпечатени се кон овој правилник и се не-
гов составен дел. 

Член 14 
Семе што се извезува мора да биде пакувано, 

пломбиране, како и снабдено со цертификат од ус-
танова за испитување квалитетот на семе опре-
делена со Решението за определување на устано-
вите за издавање ц е р т и ф и к а т за семе што се из-
везува („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/63). 

IV Начин на земање и доставување мостри земјв-
делско семе на анализа и единствена метода за 

вршење анализа на земјоделско семе 

Член 15 
Земањето на мостри на семе од складови, пре-

возни средства и други места и доставувањето на 
тие мостри до определена установа на анализа 
како и анализите на тие мостри, се вршат на н а -
чинот пропишан со Единствената метода за вршење 
анализа на земјоделско семе (во понатамошниот 
текст: Единствената метода), која е отпечатена кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Член 16 
Мострите на семе што земјоделски инспектор 

и ги доставува на определена установа на анализа, 
мораат да бидат запаковани така што да не може 
дч дојде до НИЕНО оштетување и истурање и мо-
рѕат да бидат запечатени со восок и пломбирани 
со пломба со јасно видлив отпечаток. 

Мострите од ставот 1 на овој член се земаат 
во три примероци во тежина определена со Един-
ствената метода. 
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V. Завршни одредби Образец бр. f 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Правилникот за 
условите за промет на семенската стока („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/55 и 15/56 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/64) и Правилникот за квалифи-
кациите на стручниот селскостопански и шумар-
ски персонал за работи на семенарството („Служ-
бен лист на ФНРЈ'4, бр. 47/55). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 08-2262/1 
24 мај 1966 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиевиќ, е. p. 

Образец бр. 1 

СР 
Работна организација 

Датум 
19 година 
Место — 

ДЕКЛАРАЦИЈА Б Р 
ЗА КВАЛИТЕТОТ HA 3F.M ТПДЕЛСКО СЕМЕ 

(кон фактурата) 

Вид (народно име и латински назив) 

Сорта, категорија и ознака на класата 

Година на производството 
Пооизводител на семето — 
Доработуван на семето 
Големина на партијата во kg 
(амбалажа) 

Чистота: 
— семе на основната 

култура во ®/o . . . 
Сопожина на влага 
во °/о 

Здравствена состојба: 

Утврден. квалитет: 
'Рт ливост: 

— семе на основната 
култура во °/о . . . 

— енергија на 'ртењето 
во °/» 

— број 'ркулци на 100 
клопци кај бета-ви-
дови 

Апсолутна тежина во 
g 

Рок за важење на декларацијата 
Одговорно лице Одговорно лице 

за семена рството, на работната организација, 

СР 
Работна организација 

Датум 
19 година 
Место 

ДЕКЛАРАЦИЈА БР. 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВИДОВИТЕ (СОРТИТЕ) НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ ВО МЕШАВИНА 
(кон фактурата) 

Видови (сорти) во составот на мешавините (народно 
име): 

Процент на компо-
нентата 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

Чистота: 
Утврден квалитет: 

'Ртливост: 
— семе на основните 

култури во °/о . . . 
Содржина на влага 
во °/о 

Здравствена состојба: 

Рок за важење на декларацијата 

— семе на основните 
култури во °/о . . 4 

Одговорно лице 
за семенарството. 

(М. П.) 

Одговорно лице 
на роботната 
организација, 

Образец бр. 3 

СР 
Работна организација 

Датум 
19 година 
Место 

ДЕКЛАРАЦИЈА БР. 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕ ОД КОМПИР 

Број вреќи Сорта Репродукција 
Производител на семето 

Доработуван на сехмето 

Утврден квалитет: 
чистота во . Виталност на 'ркулци-Сортна 

°/ѕ . . . . . . . . . 
Механички примеси во •/« 

Механички оштетени 
кртоли во % 

те во °/о 
Калибража во грамови 
од до 
Просечно 3 

Кртоли со толерантни заболувања во °/о-
Рок за важење на декларацијата 

Одговорно лице 
за семенарството 

Одговорно лице 
на работната 
организација, 

(М, П.) (М, П.) 
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НОРМИ 

НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СЕМЕ 

1, Agrostis alba L. — 
росулја бела 1.000 50 85 82 2 1 85 70 14 

2. Allium сера L. — 
кромид, лук 1.000 100 97 96 0,2 0,3 80 65 13 

3. Allium porrum L. — 
праз 1.000 100 97 96 0,2 0,3 80 65 13 

4. Alopecurus pratensis.L. — 
лисичина опашка 2.000 50 85 82 3 2 75 60 14 

5. Anethum graveolens L. — 
мирудија, копар 1.000 50 92 90 0,5 0,5 75 60 13 

6. Anthoxantum odoratum L. — 
мирисавка, миризлива трева 2.000 50 90 88 2 2 N 75 60 14 

7. Anthyllis vulneraria L. — 
рановка 5000 500 85 82 2 1 80 65 14 

8. Apium graveolens L. — 
керевиз 1.000 50 95 94 0,5 0,5 75 60 13 

9. Arachis hypogaea L. — 
кикиритки 5.000 1.000 98 97 — — 80 65 11 

10. Arrhenatherum elatius M. K. — 
француски pajrpac 2.000 100 90 88 3 2 80 65 14 

11, Asparagus officinalis L. — 
шпаргла 1 ООО 100 98 97 0,5 — 80 65 13 

12. Avena sativa L. — 
овес 20.000 1.000 ^ 98 97 0,3 90 82 15 Задолжително се 

испитува тежина 
од 100 зрна 

13. Beta vulgaris v cruenta Alef. — 
цвекло 5.000 ЗОО 97 96 0,3 0,2 80 65 14 

14. Beta vulgaris v cycla L. — 
битве, манго пд 3.000 зоо 97 96 0,3 0,2 80 65 14 

15 Beta vulgaris v sativa — 
добиточна репа / 10 ООО 500 97 96 0,3 0,2 80 65 14 

16. Beta vulgaris v saccharifera 
Lange — 
шеќерна репа: 
а) диплоидна 10.000 500 97 0,3 од 73 15 
б) полиплоидна 10 ооо 500 97 0,3 ОД 68 15 
в) сегментирана 10.000 500 97 0,3 од 68 15 
г) моногермна 10.000 500 97 0,3 ОД 68 15 

17. Brassica Napus v oleifera DC. 
га pi f ег a Met?g — 
маслодавна репа, зелкова 
репка 5 000 100 97 96 0,5 0,3 90 75 12 

18. Brassica oleracea L. v: botrytis, 
capitata, caulorapa, sabauda — 
карфиол, зелка, келераба, кељ 1.000 50 98 97 0,2 .0,3 90 75 12 

19. Brassica гара v: oleifera DC., 
rapifera Metzg — 
огрштица, пострна репа 5.000 100 97 96 0,5 0,3 90 75 12 

20 Bromus spp. — 
стокласа, класача 5.000 100 90 88 3 1 80 65 14 

21 Cannabis sativa L. — 
коноп 10,000 500 97 96 0,2 0,2 85 70 13 

22, Capsicum annuum L. — 
пиперка 1.000 50 98 97 — — 80 65 13 

23. Carum carvi L. — 
ким 1.000 50 95 94 0,5 0,5 75 60 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

слануток 2.000 1.000 98 97 — — 90 75 13 
25. Cichorium endivia L. — 

ендивија 1.000 50 95 94 0,5 0,5 85 70 14 
26. Cichorium intybus L. — 

цикорија 1.000 50 95 94 0,5 0,5 85 70 14 
27. Citrulus vulgaris Schrad. — 

14 лубеница 1.000 200 98 97 — — 95 80 14 
28. Cucumis melo L. — 

диња 1.000 200 98 97 — — 95 80 14 
29. Cucumis sativus L. — 

краставица 1.000 100 98 97 — — 95 80 14 
30 Cucurbita pepo L. — 

тиква 2.000 500 98 97 — — 95 80 14 

31. Cynosurus cristatus L. — 
70 14 петелов крестец 2.000 100 95 94 2 2 85 70 14 

32 Dactylis glomerata L. — 
14 ежевка 2.000 100 85 82 2 2 85 70 14 

33. Daucus carota L. — 
морков 1.000 50 95 94 0,5 0,5 75 60 13 

34 Fagopirum esculentum 
Moench — 
елда 5.000 500 95 94 1 1 90 75 14 

35. Festuca pratensis Huds. — 
ливадска власатка 5.000 100 95 94 3 1 85 75 14 

36. Festuca v: arundinacea Schneb., 
heterophylla Lam., ovina L., 
rubra L, — 
барска власатка, власатка pa-
зиолисна, овча власатка, цр-
вена власатка 5.000 100 92 90 3 1 85 70 14 

37. Foeniculum vuigare Mill. — 
коморач 1.000 100 95 94 — — 80 65 13 

38. Glycine hispida (Мах) — -

соја 10.000 1.000 95 94 — — 85 70 14 
39. Gossypium spp, — 

памук 10.000 500 98 97 — — 85 70 . 12 
40. Helianthus annuus L. — 

сончоглед 10.000 500 98 97 — — 95 80 13 
41. Hibiscus esculentus L. —j 

бамја 1.000 100 95 94 1 0,2 80 65 12 
42. Holcus lanatus L. — 

мека медуница 2.000 100 85 82 3 2 80 65 14 
43. Hordeum vuigare U —-

јачмен 20.000 1.000 98 97 _ 93 85 15 

44. Lactuca sativa Li. — 
салата 1.000 50 95 94 0,5 0,5 90 75 13 

сл
 Lathyrus sativus Ц — 

секрфче 10.000 500 95 94 2 1 90 75 15 
46 Lens esculenta Moench (Ervum 

lens) L. — 
леќа 10.000 200 97 96 0,5 0,2 90 75 15 

47. Lepidium sativum L. — 
полска салата 2.000 50 97 96 0,3 0,3 90 75 14 

48. Linum usitatissimum L. — 
лен 10.000 500 98 97 0,5 0,5 90 75 13 

49. Lolium iitalicum A. Br. 
(multiflorum) — 

70 14 италијански рај грас 5.000 100 95 94 2 1 85 70 14 

бо. Lolium perenne L. —-
англиски ра ј грас 5.000 100 95 94 2 1 85 70 14 

Најмногу 50 зрна 
Fagopirum tatari-
cum во 50 грама 

Задолжително се 
испитува тежина 
од 1000 зрна 

10% флуоресци-
рачки 'ркулци св 
вбројуваат во ан-
глиски рај грас 
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51 Lotus corniculatus L. — 
жолт ѕвездан 2.000 зоо 95 94 3 1 80 65 13 

52. Lotus uliginosus Schkuhr, — 
барски ѕвездан 2.000 зоо 95 94 3 1 80 65 13 

53. Lupin us v: albus L., anguslifo-
lius L,, luteus L., perennis L. — 
лупина бела, теснолисна, жол-
то и трајна 20 ООО 1.000 98 97 0,5 0,2 90 75 15 

54. Medicago lupulina L. — 
Ј-уцерка хмелеста 2.000 зоо 96 95 3 1,5 80 65 13 

55 Medicago sativa L. — 
луцерка 5.000 500 96 95 2 0,5 85 70 13 

56. Melilotus spp. ~ 
комуни га 2.000 зоо 96 95 3 1 80 65 13 

57. Nieotiana tabacum L. —-
тутун 500 10 98 97 — — 80 70 10 

58. Onobrychis sativa I^am — 
еспарзета 5 000 500 97 96 0,5 0,5 90 75 13 

59 Ornithopus sativus Link — 
серадела 5.000 зоо 97 96 2 1 80 65 14 

60 Oryza sativa L. — 
ориз 20.000 1.000 97 96 0,5 0,2 90 82 15 

61 Panicum miliaceum L. — 
просо 5000 200 95 94 2 2 90 75 14 

62. Pa paver somniferum L. —-
афион 1.000 50 98 97 — — 80 65 10 

63. Pastiпаса sativa L. — 
паштрнак 1.000 50 95 94 0,5 0,5 75 60 13 

64. Petroselinum sat ivum — 
магдонос 1.000 50 95 94 0,5 0,5 75 60 13 

65. Phacelia tanacetif'olia Benth — 
фа цел и ја 1.000 100 95 94 2 1 80 65 14 

бб Phalaris srundinacoa b Typho-
ides — 
третика 2 000 50 95 94 1 1 80 65 14 

67 Phalaris canadensis L. 
канарска светлица 2.000 50 95 94 1 1 90 75 14 

68 Phaseolus vulgaris L — 
грав, боранија 10.000 1 ООО 98 97 — — 90 , 75 15 

69 Phleum pratensis L. — 
мачнина блашка 2.000 100 97 96 1 1 90 75 14 

70 Pmipmella anisum L. — 
анис 3.000 50 95 94 0,3 0,2* 80 65 13 

71 Pisum arvense L, — 
добиточен грашок 10 000 1.000 95 94 3 1 90 75 15 

72 Pisum sativum L. — 
грашок 10 000 1.000 97 96 — — 90 75 35 

73 Роа spp — 
ливадарка 3.000 50 85 82 2 1 80 65 14 

74 Raphanus spp — 
трупка, мала трупка 2 ООО ЗОО 95 94 0,5 0,5 85 70 13 

75 Pheum sp — 
робарбара 1 ООО 50 96 95 0,5 0,1 90 75 34 

76 Ririnus communis L. — 
рицинус 30.000 3.000 98 97 —. — 90 75 11 

77 Ѕсог7опега b ispanka L. — 
upr^ корен 3.000 50 90 88 1 0,3 80 65 14 

78 Sorale cereale L. — 
'рж 20 ООО 1 ООО 98 97 — • — - 90 82 15 

79. Sesamum orientale L —« 
сусам 2 000 ЗОО 98 97 0?3 0,3 т 75 10 

Задолжително се 
испитува тежина 
од. 3000 зрна 

Задолжително се 
испитува тежина 
од 1000 зрна 

Страна 434 — Број 25 
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80 Setaria italic® P. В. — 
италијанско просо 

81. Setaria germanica Beau v. -
мухар 

82. Sinapis alba 
бел синап 

83. Solanum Lycopersicum L. « 
домат 

84. Solatium melongena L. — 
модар патлиџан 

85. Sorghum sacharatum Pers. 
сладок сирак 

86 Sorghum sudanense — 
суданска трева 

87. Sorghum vulgare Pers. — 
сирак метлар 

88 Spinacia oleracea L. — 
спанаќ 

89. Trifolium alexandrium — 
александриска детелина 

5 ООО 200 95 94 2 1 85 70 14 

5 ООО 200 95 94 2 1 85 70 14 

1.000 50 95 94 0,5 • 0,5 90 75 14 

1.000 50 98 97 — — 85 70 14 

1.000 50 ; 97 96 — — 80 65 14 

10 000 500 95 $4 0,5 0,5 85 70 15 

10.000 500 95 94 0,5 0*5 80 65 14 

10 000 500 95 04 0,5 0,2 85 70 15 

2 ООО 100 95 94 0,2 0,5 80 65 14 

5000 500 96 95 2 0,5 85 70 13 

90. Trifolium hybr idum L. 
шведска детелина 

91. Trifolium incarnatum L. — 
инкарнатска детелина 

92. Trifolium рѓа tense L. — 
црвена детелина 

2.000 

, 5.000 

5.000 

ЗОО 96 95 2 0,5 85 70 13 

500 96 95 2 

500 96 95 2 

До За/о семе на бе-
ла детелина Е*е 
се засметува во 
други културни 
видови 

0,5 85 70 13 

0,5 85 70 13 

93. Trilolium ref>ens L. — 
бела детелина 2.000 ЗОО 96 95 2 0,5 85 70 13 

94 Trifolium subter raneum L. — 
подземна детелина 2.000 ЗОО 96 95 2 0,5 85 70 13 

95, Triticum v: aest ivum L. и du rum 
Desf. — 
пченица 20 ООО 1 ООО 98 97 — — 93 85 15 

96 Valerianella olitoria Vahl. — 
мотовилец 

97. Vicia faba L. — 
5a кла 

98. Vicia pannonica Grontz. — 
панонски граор 

99. Vicia sativa L. — 
обичен граор 10.000 1.000 95 94 3 

До 3°/о семе на 
хибридна детели-
на не се засме-
тува во други 
културни видови 

Задолжително се 
испитува тежина 
од 1090 зрна 

1.000 50 92 90 * 0,3 0,1 75 60 14 

10.000 1.000 98 97 — — 90 75 15 

10.000 1.000 95 94 3 1 95 80 15 

95 80 15 

До 3°/о Vicia sat i -
va не се засме-
тува во семе на 
Друг културен 
вид 

До 3% Vicia p a n -
nonica не се з а -
сметува во семе 
на други култур-
ни видови 

100. Vicia villosa Roth 
влакнест граор 10.000 1.000 95 94 3 95 80 15 



Старана 436 — Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 22 јута! 1966 

101. Zea mays L. — 
пченка 

102. Solanum tuberosum L. 
компир 

20.000 1.000 98 97 — 93 85 14 

за кој се определуваат следните норми на квалитетот; кртоли од 
туѓи сорти 0,0% прстенеста гниеж и болести на свенување 0,25%, 
оштетување од високи температури- и мраз 0,25%, влажна гниеж 
0.25%, суви гниежи од сите причинители 3%, тешки механички оште-
тувања 1,5% (подлабоки од 0,5 ст) , кртоли поголеми од горната гра-
ница 4%, кртоли помали од долната граница 6%, силна краставост 
10% (повеќе од 1/4 на површината на кртолите); 'рѓавост на месото 
10%, нетипични кртоли за сортата 6%, некрози од други причинители 
10% (1/10 на просекот), туѓи примеси и земја 1%, карантински бо-
лести 0%. Процентот на сите заболувања, оштетувања и примеси не 
смее да премине 25%. Најголемата тежина на партијата е 20.000 kg. 
Големината на кртолите: долна граница 28 mm а горна граница 65 mm. 

Забелешки 
1. Како најголема тежина на партија семе се 

подразбира онаа количина семе од иста култура и 
сорта наполно изедначена во поглед на квалите-
тот, за која се пропишани норми на квалитетот. За 
утврдениот квалитет се издава декларација. 

2. Како тежина на просечната мостра се под-
разбира најмалата количина семе која се доставува 
заради испитување на квалитетот и здравствената 
состојба на семето 

3 Во оригинално семе од стрпи жита се до-
пушта најмногу до 3 зрна плевели без примеси од 
културни билки. 

Во првата сортна репродукција на семе од стрни 
жита се допушта во мостра од 1.000 грама најмногу 
до 3 зрна плевели и 10 зрна други стрми жита. 

Во втората сортна репродукција и во призна-
ено сортно (производно) семе од стрип жита, освен 
овесот, се допушта во мостра од 1.000 грама нај -
многу до 15 зрна плевели и до 20 зрна други стрми 
жита 

Во семе од стрпи жита не смее да има повеќе 
од 3% семе што минува низ сита со големина на 
отворите од 2,2 mm за пченица и двореден јачмен, 
со големина на отворите од 2 mm за друг јачмен 
и со големина на отворите од 1,8 mm 'за 'рж и овес. 

4. Примеси од семе на плевели не смее да има 
во семе на одделни култури, и тоа: 

1) во сите видови детелини, луцерка ѕвездан, 
треви, како и во мешавина на треви со тие 
култури — ниедно зрно свиларка во просечна и 
поединечна мостра; 

2) во семе од треви, граор, сточен граор, ме-
шавини на граори, на граор со сточен граор и ме-
шавини на треви — ниедно зрно свиларка во про-
сечна мостра; 

3) во семе од еспарзета — повеќе од 3 зрна 
дињица (Poierium Sangui — sorba) во поединечна 
мостра; 

4) БО семе на лен — повеќе од 5 зрна LIOLIUM 
linicolum, 10 зрна Lolium temulentum и 10 зрна 
Camelina sativa во просечна мостра; 

5» во семе на мак — ниедно зрно буника 
(Hyosciamus niger) во поединечна мостра; 

6) во семе на овес — ниедно зрно див овес 
(Аvena fatua); 

7) во семе на коноп — ниедно зрно Ambrosia spp. 
При испитување дали поединечните мостри на 

семе содржат примеси од семе на плевели, кога во 
мострата не смее да има ниедно зрно плевел, ќе се 
смета дека е вреќата во чија мостра е најдено 
едно или повеќе зрна плевел, заразена со тој 
плевел. 

При испитување дали просечните мостри на 
семе содржат примеси од семе на плевели, кога во 
мострата не смее да има ниедно зрно плевел, ќе 
се смета дека е партијата во чија просечна мостра 

е најдено едно или повеќе зрна плевел заразена 
со тој плевел. 

5. Во чистотата на семенските мешавини вле-
гува збирот на процентите на семе од културите 
што влегуваат во мешавината. Во мешавините на 
треви и на треви со луцерка, детелина или ѕвез-
дан чистотата треба да изнесува најмалку 90°,1'«, 
а во другите мешавини чистотата треба да изнесува 
најмалку 85%. 

'Ртливоста на семенската мешавина се оценува 
посебно за секоја култура. Семенска мешавина се 
смета за неисправна ако семето од една или повеќе 
култури што ја сочинуваат мешавината и се за-
стапени со повеќе од 10% во мешаницата нема ис-
правна 'ртливост и ако чистотата не им одговара на 
одредбите на ставот 1 од оваа точка. 

6. При утврдување на 'ртливоста на семе од 
детелина, луцерка, ѕвездан, еспарзета, граор, лу-
пина и леќа тврдите зрна се засметуваат во 'ртливо 
семе. 

7. Семето заразено со живи штетници и нивни 
ларви, како семето од стрни жита што содржи 
гламниви зрна (Tilletia spp.) и склероции од Clavi-
серѕ ѕрр.. не се сметаат за семе во исправна здрав-
ствена состојба. 

8. Неизедначена партија семе не смее да се 
пушти во промет. 

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДА ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

I. Земање, пакување и означување на мостри на 
хеме 

Испитување на квалитетот на семе се врши на 
мостри извадени од партија семе. 

Како партија на сортно семе се подразбира оп-
ределена количина семе од ист вид, иста сорта и 
категорија, што ја произвела една производителска 
организација во текот на иста година. 

Како партија на несортно семе се подразбира 
определена количина семе од ист вид, што ја про-
извела една производителот организација во текот 
на иста година на исто климатско подрачје. 

Како партија на дозволени мешавини на семе 
се подразбира определена количина семе произве-
дено БО текот на- истата година на исто климатско 
подрачје. 

Партијата на семе во поглед на квалитетот тре-
ба да е изедначена (хомогена) во сите свои делови. 

Земање мостри од семе 

Мостри од семе се земаат со помош на различни 
типови забодувачи (шила, сонди и ел.), зависно ед 
видот на семето, условите во кои се наоѓа семето и 
начинот на пакувањето. 
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Мострите од семе се земаат од партијата на 
семе, зависно од начинот на складирањето, сместу-
вањето и начинот на пакувањето, и тоа: 

1) мостри од семе што е во растурена состојба 
(на куп) се земаат така што од секој ш2 површина 
семе низ профилот на купот ќе се земе поединечна 
мостра (од површинскиот, средниот и долниот слој). 

Поединечни мостри на семе во растурена со-
стојба што е сместено во вагон или камион се земаат 
од најмалку шест рамномерно распоредени места 
низ профилот на семето (од врвот, средината и 
дното); 

2) мостри од семе што се наоѓа во вреќи се 
земаат така што поединечна мостра се зема: 

— од секоја вреќа — ако партијата семе содржи 
до 5 вреќи; 

— од секоја трета вреќа, но најмалку од 5 вре-
ќи — ако партијата семе содржи над 5 до 30 вреќи; 

— од секоја петта вреќа, но најмалку од 10 
вреќи — ако партијата семе содржи над 30 до 50 
вреќи; 

— од секоја петта вреќа — ако партијата семе 
содржи над 50 вреќи. 

Определување тежина на поединечни 
мостри од семе 

Тежината на поединечна мостра од семе се пре-
сметува така што тројната тежина на просечната 
мостра пропишана во Нормите на квалитетот на 
земјоделско семе, ќе се подели со оној број на по-
единечни мостри што ќе се вадат од партијата на 
семе. 

Формирање на оригинална мостра и просечна 
мостра од семе 

Поединечни мостри од семе се составуваат во 
една оригинална мостра од која се зема просечна 
мостра. 

Составувањето на поединечни мостри во ориги-
нална мостра се врши на чиста и рамна подлога. 
Со мешање на оригиналната мостра наполно се 
изедначува количината на семе од која со методот 
на мешање со рака се издвојуваат просечни мостри 
на семе. 

Тежината на просечните мостри од семе по кул-
тури пропишана е во Нормите на квалитетот на 
земјоделско семе. 

Мешањето на семе на поединечни мостри во 
оригинална мостра се врши на чиста и рамна под-
лога. Семето најпрво се меша со рака а потоа преку 
куп семе неколку пати ќе се презлече со ленир 
или сличен предмет така што да се добие слој дебел 
сколу 2 cm кај крупно семе односно 1 cm ка ј ситно 
семе. Потоа мострата повторно се меша со рака 
и се израмнува на опишаниот начин што се повто-
рува 3 до 4 пати. Од оригиналната мостра изме-
шана и зарамната на опишаниот начин се зема 
просечна мостра. 

Земањето на просечна мостра од оригиналната 
мостра се врши на тој начин што со годна лажица, 
картон или ел., се зема семе од повеќе места (12 до 
16 места) до дното на слојот за да се зафати и од 
правот, каменчињата и ел. 

Формирање на мостра за испитување на влагата 
и здравствената состојба на семето 

Од оригиналната мостра на начинот предви-
ден за формирање на оригинална и просечна мо-
стра се издвојува мостра за испитување на влага-
та на семето. Тежината на мострата изнесува нај-
малку 100 g за крупно семе и најмалку 50 g за 
ситно семе. 

Здравствената состојба на семето се испитува 
врз основа на просечни мостри земени заради ис-
питување (пропишани) на квалитетот на семето. 

Пакување и означување на просечните мостри 
Просечните мостри за испитување квалитетот 

на семето, освен влагата, се пакуваат во чиста и не-
употребуван амбалажа (ќесиња, кутии и ел.). 

Просечните мостри за испитување на влагата 
на семето се пакуваат и херметички се затвораат 
во метални кутии, обвивки од пластична маса, 
стаклени шишиња и ел. 

На обвивката од секоја мостра се испишуваат: 
бројот на партијата, семе, бројот на вреќата, видот, 
сортата на семето и датумот на земањето на мостри-
те, како и потпис на лицето што го извршило зе-< 
мањето на мострите. 

II. Испитување чистотата на семето 
Како чистота на семето се подразбира односот 

помеѓу количината на чисто семе од видот кој се 
испитува и количините на семе од други културни 
видови и плевели, заедно со инертните материи, 
изразен во проценти. 

Со испитувањето на чистотата на семето се 
утврдуваат: составот на испитаната мостра од семе 
и составот на партијата на семе, како и идентич-
носта на различните видови семе и инертните 
материи што се составни делови на мострите. По-
ради тоа при испитување на чистотата на семето 
мострата се раздвојува на четири основни групи: 

1) чисто семе на основната култура; 
2) семе од други видови култури; 
3) семе на плевели; 
4) инертни материи. 

Формирање на работна мостра 
Чистотата на семето се испитува на, работна* 

мостра која за одделни видови семе изнесува: 

Латински назив на 
видот на семето 

Најмала тежина на раи 
ботната мостра изразе* 

на во грамови 

Agrostis alba 1 
Allium сера 10 
Allium porrum 10 
Alopecurus pratensis 5 
Anethum graveolens 5 
Anthoxantum odoratum 2 
Anthyllis vulnararia 10 
Apium graveolens 5 
Arachis hypogaea 500 
Arrhenatherum elatiua 10 
Asparagus officinalis 100 
Avena sativa 100 
Beta vulgaris spp. 50 
Brassica napus 18 
Brassica oleracea spp. 10 
Brassica гара spp. 10 
Bromus arvensis 10 
Bromus catharticus 25 
Bromus inermis 10 
Cannabis sativa 59 
Capsicum annuum 25 
Carum carvi 10 
Cicer artinum 500 
Cichorium endivia 5 
Cichorium Intybus 5 
Citrulus vulgaris 200 
Cucumis melo 100 
Cucumis sativus 100 
Cucurbita pepo 500" 
Cynosurus cristatug 5 
Dactylis glomerata 5 
Daucus carota 5 
Fagopyrum esculentum 50 
Festuca arundianacea 5 
Festuca heterophylla 5 
Festuca ovina 5 
Festuca pretensis 5 
Festuca rubra 5 
Glycine hispida 500 
Gossypim spp. 509 
Hellanthus annuus 10§ 
Hibiscus esculentus 100 



Старана 438 — Број 25 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Среда, 22 јута! 1966 

Латински назив на 
видот на семето 

Најмала тежина на ра-
ботната мостра изразе-

на во грамови 

Holcus lanatus 2 
Hordeum vulgare 100 
Lactuca sativa 5 
Lepidium sativum 5 
Linum usilatissinn'm 10 
Lolium mult if lorum 10 
Lolium perenne 10 
Lotus ccrmculatus 5 
Lotus ulgmosus 5 
Lupinus spp. 500 
Medicago lupuiina 10 

,Medicago sativa 10 
Meliotus spp. 10 
Onobryhis sativa 50 

.Ornithopus sativus 10 
Oryza sativa 1C0 
Panicum milaceum 25 
Paraver sommiferum 1 
Pastinaca sativa 10 
Petroselinum sativum 5 
Phalaris arundinacea 2 
Phalaris canadensis 25 
Phaseolus vulgaris 500 
Phaleum рѓа tense 5 
Pimpinella Anisum 10 
Pisum arvense 500 
Pisum sativum 500 
Роа spp. 1 
Raphanus spp. 50 
•Rheum spp 50 
•Scorzonera hispanica 25 
Secale cereale 100 
-Setaria italica 10 
Setaria germanica 10 
Sinapis alba 10 
Solanum lycopersicum 10 
Solanum melongena 10 
Sorghum sacharatum 50 
Sorghum sudanense 25 
Sorghum vulgare 50 
Spinacia oleratea 25 
Trifolium alexandrinum 10 
Trifolium hybridum 5 
Trifolium incarnatum 10 
Trifolium pratense 10 
Trifolium repuns 5 
Trifolium subterraneum 25 
Triticum aestivum 100 
Triticum durum 100 
Valerianella olitoria 10 
Vicia faba 500 
Vicia p^nnonica 100 
Vicia sativa 100 
Vicia villosa 100 
Zea mays 500 

Работната мостра претставува дел од семето на 
просечната мостра земена заради утврдување на чи-
стотата, 'ртливоста, примесите од штетни плевели 
и други испитувања. Посебно внимание трема да 
се обрне работната мостра во потполност до и од-
говара на просечната мостра од која се вади. 

Земањето на работна мостра се врши по една 
од следните методи: 

1) метода на садови — На рамен плиток сад во 
соодветна големина неправилно се наредуваат 6 до 
8 посатки (чаши, лончиња и ел.) од иста големина. 
Од гсден сад во кој се наога просечната мостра на 
семе рамномерно се истура по целата површина на 
плиткиот сад БО еден правец, а потоа во спротивен 
правец. Семето што се задржало во посатките прет-
ставува работна мостра. Ако е потребно количи-
ната на семето што се задржало во посатките да се 
намали, тогаш повторно се измешува само семето 
од овие посатки и постапката се повторува. Големи-

ната на посатката се определува според јадрбста 
на семето; 

2) изменета метода на половење — Наместо по-
сатки неправилно наредени на плиток сад се упо-
требува посебен плиток сад изработен на парен 
број четириаголни прегради (коморици), од кои 
секоја втора е без дно. Откако семето ќе се истре-
се преку плиткиот сад, половина од мострата оста-
нува во садот поставен под плиткиот сад кога овој 
ќе се подигне. На тој начин се намалува мострата 
задржана во плитхиот сад се додека не се добие 
определена тежина на работна мостра; 

3) метода на мешање со рака — Семето на рам-
на површина добро ќе се измеша и ќе се рашири 
во слој од еднаква дебелина. Потоа со специјална 
лажичка од повеќе разни места се земаат мали 
количини семе, додека не се добие определена 
тежина на работна мостра, Со оваа л а ж и ч к а се 
зема од најмалку 16 места; 

4) метода на употреба на годен апарат за де-
лење мостри — Оваа метода е поприкладна за соме 
што лесно се растура, макар што и некои видови 
семе со плевици можат успешно да се делат со 
прикладен апарат за делење мостри. По мешање 
мострата со помош на апарат се дели се додека 
не остане определена тежина на работната мостра. 

Земање работна мостра од семе на репка, ако 
се повеќе клопци семе, се врши од добро измешана 
просечна мостра. Се зема 25 g соме и се издвоју-
ваат сите туѓи примеси. Таа количина се изделува 
во пет фракции по системот на сита во големина 
на отворот 5, 4, 3 и 2 5 (над 5 mm. од 5 до 4 mm, од 
4 до 3 mm, од 3 до 2,5 m m и под 2 5 mm). Во секоја 
ф р а к ц и ј а се избројуваат клопците на репка, за да 
се определи сразмерниот број на клопките, по кои 
одделни фракции ќе бидат застапени ЕО секое пов-
торување од 100 клопци кое се става на 'ртење. 

При испитување на чистотата на семето работ-
ната мостра се дели на два еднакви дела а потоа се 
утврдува чистотата на секој дел од мострата по-
себно. 

Определување на чистотата па семето 
Како чисто семе се подразбира семе што му 

припаѓа на декларираниот вид или што како такво 
е идентификувано во лабораторија за испитување 
на семе. 

Како чисто семе се сметаат следните групи 
семиња: 

— зрело и неоштетено семе од видот кој се 
испитува, во нормална големина; 

— семе под нормалната големина, недозрело, 
штуро или из'ртено; 

— искршено семе, ако делови од такво семе се 
поголеми од половината на неговата првобитна го-
лемина и ако содржат ембрион (семе од мешунести 
плодови и креташици се издвојува во инертни 
материи ако во потполност му недостига семена 
лушпа — семник): 

„семе" (ботанички плодови) без оглед дали ф а к -
тичко содржи семе (Beta, Tetragonia и едносемени 
плодови како што се Valerianella, Cichorium, Lactuca, 
Hel ianthus Fagopirum и Umbeliferae); 

— заразено семе (гламниви зрна, склероции и 
гали од нематоди се издвојуваат во инертни ма-
терии); 

— семе од треви што содржи кариопса; 
— „голи" кариопси од треви и жита ; 
— четири петтини тежина од повеќецутни к л а -

счиња Bactylis glomerata, под услов да содржат н а ј -
малку една кариопса. 

Во група на семиња од други културни видови 
спаѓа семе што ги исполнува условите наведени за 
чисто семе. 

^ Во група на селења од плевели спаѓа семе од 
плевелни билки. Неразвиено и силно оштетено семе 
од плевели се издвојува во инертни материи. 
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Инертните материи опфаќаат делови на семе од 
културни видовит и плевели, како и туѓи примеси 
што н е . произлегуваат од семето. 

Во инертни материи што произлегуваат од семе 
на културни видови се издвојуваат; 

— делови од искршено или оштетено семе во 
големина на половина од првобитната големина и 
помалку од половина, како и поголеми делови но 
без ембриони; 

— семе од мешунести плодови и крсташици, без 
семена лушпа; 

* — празни плевици и слободни празни цветчиња 
од треви и жита; 

— припоени стерилни цветчиња од треви, што 
мораат да се одвојат од полните по исклучок на 
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata и Роа ви-
дови. К а ј Dactylis glomerata се утврдува содржи-
ната, на повеќецутни класчиња ако содржат само 
една кариопса, од што четири петтини тежина се 
сметаат во чисто семе а една петтина во инертни 
материи 

Во инертни материи што произлегуваат од семе 
или делови од семе на плевели се издвојуваат: 

— оштетеното семе без ембриони; 
— неразвиено семе (плевици, цутови од треви 

и други видови семе, без ембриони и ендосперми); 
— штуро и лесно кршливо семе од Cuscuta spp.; 

семе од зелковидно растение и мешункасто расте-
ние, без семена лушпа; 

— семе од Ambrosia без перикарпи; 
— „црно семе" (Plantago lanceolata), без оглед 

дали е деформирано или не. 
Во други инертни материи се издвојуваат грут-

чиња земја, песок, каменчиња, плева, делови од 
стеблеица, ливчиња, гали од нематоди, парчиња 
други' делови билки, гламниви зрна, склероции и 
други примеси што не се семе. 

Заеднички одредби 
Мерење на секоја од четирите издвоени основни 

групи (чисто семе на основната култура, семе од 
други културни видови, семе од плевели и инертни 
материи) се врши во грамови и децимали. Бројот 
на децималните места зависи од тежината пропи-
шана за работната мостра, и тоа: 

Допуштени разлики 

Ако е пропишаната 
тежина за работна мос-
тра изразена -во гра-
мови: 

Работните мостри и 
нивните компоненти се 
мерат со следните бро-

еви на децимални места: 

1 — 9 
10 — 99 

100 — 1000 

Сите примеси на семе од други културни видови 
и плевели задолжително се утврдуваат со испиту-
вање и се наведуваат во извештајот :за испитува-
њето на чистотата на семето. 

Ако испитување на чистота на семето се врши 
со две работни мостри, се проверува дали резулта-
тите на испитувањето се движат во границите на 
дозволените отстапувања. Доколку резултатите одѓ 
испитувањето на чистота на семето не се движат во 
границите на дозволените отстапувања, определува-
њето на чистотата се повторува на ист начин уште 
еднаш или повз^е пати. Како конечен резултат на 
испитувањата се земаат просечните вредности на 
чистота добиени по сите извршени испитувања. 

За да може што полесно да се издвои чистото 
семе од инертните материи, особено од празните 
цветчиња и класчиња на треви и од делови чисто 
семе настанати поради кршење или оштетување 
нанесено од инсекти или болести, треба да се ко-
ристат диафанаскоп, различни сита и апарати за 
издвојување семе со воздушна струја. 

Допуштените разлики (латитуди) помеѓу две ра-
ботни мостри од иста просечна мостра за која и да 
било компонента (фракција) на чистотата изнесу-
ваат; 

Просечна вредност на чистотата 
на две работни мостри 

§ за 
te 2 . в И 3 н а НОН 
h o д а 2 

се I а 1 

3 I 
1 2 3 4 

99,95—100,00 0,00— 0,04 0,23 0,16 
99,90— 99,4 0,05— 0,09 0,34 0,24 
99,85— 99,89 0,10— 0,14 0,42 0,30 
99,80— 99,84 0,15— 0,19 0,49 0,35 
99,75— 99,79 0,20— 0,24 0.55 0,39 
99,70— 99,74 0,25— 0,29 0,59 0,42 
99,65— 99,69 0,30— 0,34 0,65 0,46 
99,60— 99,64 0,35— 0.39 0,69 0,49 
99,55— 99,59 0,40— 0,44 0,74 0,52 
99,50— 99,54 0,45— 0,49 0,76 0,54 
99,40— 99,49 0,50— 0,59 0,82 0,58 
99,30— 99,39 0,60— 0,69 0,89 0,63 
99,20— 99,29 0,70— 0,79 0,95 0,67 
99,10— 99.19 0,80— 0,89 1,00 0,71 
99,00— 99,09 0,90— 0,99 1,06 0,75 
98,75— 98,99 1,00— 1,24 1,15 0,81 
98,50— 98,74 1,25— 1,49 1,26 0,89 
98,25— 98,49 1,50— 1,74 1,37 0,97 
98,00— 98,24 1,75— 1,99 1,47 1*04 
97,75— 97,99 2,00— 2,24 1,54 1,09 
97,50— 97,74 2,25— 2,49 1,63 1,15 
97,25— 97,49 2,50— 2,74 1,70 1,20 
97,00— 97,24 2,75— 2,99 1,78 1,26 
96,50— 96,99 3,00— 3,49 1,88 1,33 
96,00— 96,49 3,50— 3,99 1,99 1,41 
95,50— 95,99 4,00— 4,49 2,12 1,50 
95,00— 95,49 4,50— 4,99 2,22 1,57 
94,00— 94.99 5,00— 5,99 2,38 1,68 
93,00— 93,99 6,00— 6,99 2,56 1,81 
92,00— 92,99 7,00— 7,99 2,73 1,93 
91,00— 91,99 8,00— 8,99 1 2,90 2,05 
90,00— 90,99 9,00— 9,99 3,04 2,15 
88,00— 89,99 10,00—11,99 3,25 2,30 
86,00— 87,99 12,00—13,99 3,49 2,47 
84,00— 85,99 14,00—15,99 3,70 2,62 
82,00— 83,99 16,00—17,99 3,90 2,76 
80,00— 81,99 18,00—19,99 4,07 2,88 
78,00— 79,99 20,00—21,99 4,23 2,99 
76,00— 77,99 22,00—23,99 4,37 3,09 
74,00— 75,99 24,00—25,99 4,50 3,18 
72,00— 73,99 26,00—27,99 4,61 3,26 
70,00— 71,99 28,00—29,99 4,71 3,33 
65,00— 69,99 30,00—34,99 4,86 3,44 
60,00— 64,99 35,00—39,99 5,02 3,55 
50,00— 59,99 40,00—4&,99 5,16 3,65 

Резултатите од испитувањето на чистотата на 
семето им се даваат на странките со точност од 
една децимала. Компоненти со помалку од 0,05°/» се 
означуваат како траги. Ако еден вид инертни ма-
терии или еден вид Плевели изнесува околу 1°/d, 
посебно се наведува процентот на таа примеса. Во 
извештајот за испитувањето на чистотата на се-
мето се наведува процентот за сите културни ви-
дови што изнесуваат околу 2ff/o. 

III. Испитување 'ртливоста на .семето 

Испитувањето на 'ртливоста на семето се врши 
за да се утврди кој процент семе на основната 
култура (чисто семе) може во лабораториски услови 
да даде нормални 'ркулци односно 'ркулци што под 
поволни услови во земјата можат да развијат нор-
мални билки, 
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Основни услови за 9ртење 
При лабораториско иситување на 'ртливоста на 

семето треба на секој вид семе да му се обезбедат 
оптимални услови во поглед на водата, температу-
рата, проветрувањето и подлогата, а за извесни 
видови семе и БО поглед на светлото. Тие услови 
за одделни видови семе се предвидени во Опти-
малните услови за испитување 'ртливоста на зем-
јоделското семе (ЕО понатамошниот текст: Опти-
мални услови), што се отпечатени кон овие Един-
ствени методи и се негов составен дел. 

Вода 
Определена количина вода и се додава на под-

логата за испитување на 'ртливоста на семето, зави-
сно од видот на подлогата и семето. За да се избегне 
брзо сушење на подлогата, воздухот што го окру-
жува семето мора да има релативна влага од 90 до 
95%. Дополнително Елажење на подлогата треба 
да се врши само по потреба 

За влажење на подлогата се употребува вода 
која не содржи кисели, базични, органски или дру-
ги нечистотии. 

Температура 
Во текот на испитувањето на 'ртливоста на се-

мето треба да се одржува оптималната темпера-
тура пропишана во Оптималните услови. Не се 
допуштаат отстапувања поголеми од пропишаните 
константни температури од 4- 1°С — 2°С во текот 
на 24 часа. 

Ако се пропишани наизменични (алтернативни) 
температури, ниската температура треба да се одр-
жува 16 часови а високата температура 8 часови во 
текот на 24 часа. Стабилизацијата на температурата 
во тек од три часа го задоволува недормаптното 
семе. За дормантно семе е потребно да се стабили-
зира температурата најмногу еден час или мострите 
се пренесуваат од 'ртлиште со повисока непосредно 
во 'ртлиште со пониска температура. Ако наизме-
нични температури не можат автоматски да се 
одржуваат секој ден, мострата за тоа време треба да 
се држи на пониска температура. 

Светлина 
Испитување на 'ртливоста на семе се врши без 

присуство на светлина, при дневна односно вешта-
чка светлина или пак и при светлина и без при-
суство на светлина 

Мнозинството културни билки 'ртат добро и при 
светлина и во темница. Извесни видови семиња од 
треви, зеленчук и други кз^лтури, неопходно е да 
се испитуваат при светлина, Мнозинството видови 
билки што 'ртат при услови на наизменична темпе-
ратура бараат светлина. 

Воздух 
Во текот на 'ртење на семе треба да се обез-

беди доволно проветрување. При 'ртењето на семе 
зголемено е издвојувањето на С02 . Количината 
на С02 зголемена ло 17% во отсуство на проветру-
вање го попречува ртењето на семето, а при зго-
лемување на С0 2 до 35% престанува животот на 
семето. 

Подлога 
Подлогата треба да ги има следните својства: 

добро да ја одржува влагата во текот на испитува-
њето на 'ртливоста при определени температури, 
лесно да ја пренесува влагата на семето и да овоз-
можува пристап на воздухот. 

При испитување на 'ртливоста на семето се 
користат: 

— филтер-хартија. тенка или дебела; 
— хартијна вата што се употребува во повеќе 

слоеви во комбинација со филтер-хартија; 
— газа во комбинација со песок; 
— кварцен песок во големина на чашичките од 

0,5 до 1 mm; 
— речен песок без мил и органски примеси; 
— земја сама или во комбинација со песок во 

однос 1 : 1 . 

Постапка при испитување на 'ртливоста 
За испитување на 'ртливоста на семето се зе-

маат 4 X 100 зрна од основната група чисто семе. 
К а ј крупно семе (боб, грав, тикви, кикиритки, ри-
цинус и ел.) се земаат 4 X 50 зрна. 

Зрната на подлогата мораат да серазместуваат 
така што да се исклучи меѓусебен допир на семиња 
и да не се попречува текот на 'ртењето. 

Оценување на 'ркулците 
Првото броење на из'ртено семе се врши исто-

времено со утврдувањето на енергијата на 'ртењето, 
што за одделни видови културни растенија е опре-
делено во Оптималиите услови 

Ако 'ркулците во определен ден не се развиле 
доволно, броењето на 'ркулците се одлага за еден до 
два дена, што треба да се евидентира. 

Наредните броења на 'ркулците се вршат, по 
потреба, до завршетокот на испитувањето. При 
последното броење се утврдуваат ненормалните 
'ркулци што не се засметуваат во процентот на 
'ртливоста, како и процентот на тврди зрна. 

При секое броење на 'ркулци се издвојуваат 
нормално развиените 'ркулци и мувлосаното и гнило 
семе. 

Како нормални 'ркулци се сметаат: 
— 'ркулци со добро развиени примарни и се-

кундарни коренчиња. К а ј треви што 'ртат со повеќе 
коренчиња, најмалку два корена мораат да бидат 
нормално развиени; 

— 'ркулди со добро развиен и неоштетен хи-
покотил и спроводио ткиво; 

— 'ркулци со неоштетен плумол или со нео-
штетен епикотил, со добро развиен прв лист во 
колеоптилот односно вон колеоптилот или со неош-
тетен вегетативен врв; 

— 'ркулци со еден котиледон ка ј монокотиле-
дони видови и со два коти лед она к а ј дикотиледони 
видови: 

— 'ркулци на грашок, боб, грав, лупина, соја, 
кикиритки, памук, пченка и сите видови Cucurbitacea 
без примарниот корен но со најмалку два секун-
дарна корена доволно долги и силни да можат да 
го држат билчето в земја; 

— 'ркулци со помало површинско оштетување 
на хипокотилот, епикот-илот или котиледонот, што 
не допира до спроводното ткиво; 

— 'ркулци на дикотиледони ^ридови со еден 
нормален котиледон. 

Како ненормални 'ркулци се сметаат: 
— оштетени 'ркулци: 'ркулци без котиледон, 

стеснати 'ркулц^, прекршени 'ркулци, напукнати 
или оштетени 'ркулци со оштетувања што допираатч 
до спроводното ткиво на епикотилот, хипокотилот 
односно коренот; 'ркулци без примарните коренчи-
ња ка ј видовите што имаат примарни коренчиња, 
освен ка ј грашок, боб, грав, лу пика, соја, кикири-
тки, памук, пченка и сите видови Cucurbitacea, ако 
се развиени доволно секундарни корења што можат 
да ја прицврстат билката в земја: 

— деформирани 'ркулци: 'ркулци сб слаб или не-
уедначен развој на суштествените делови, како што 
се спирално свиткана и недоразвиена плумула, 
хипокотил или епикотил; 'ркулци со задебелени 
делови и неразвиен корен; напукната плумула или 
колооптил без зелено ливче; воденливи 'ркулци 
или 'ркулци што по појавата на котиледонот не се 
развивале понатаму; 

— гнили 'ркулци: 'ркулци со заболен или гнил 
суштествен дел кој оневозможува нормален развој, 
под услов инфекции ата да не потекува од сосе дно 
семе. 

Пресметување на 'ртливоста 
Вкупната 'ртливост на семето се изразува во 

просечен процент на нормални 'ркулци од сите пов-
торувања при испитување на 'ртливоста. 
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Ако отстапувањето помеѓу повторување со на ј -
висока 'ртливост и повторување со најниска 'ртли-
вост го надминува отстапувањето допуштено за 
просечна 'ртливост, испитувањето мора да се пов-
тори. 

Допуштеното отстапување (латитуда) помеѓу 
одделни повторувања при испитување на 'ртливоста 
на семето изнесува: 

Број на повтору-
Лросечен процент на 'ртливоста Бањата при 

испитувањето 

четири три 

99 2 5 4 
98 3 6 5 
97 4 7 6 
96 5 8 7 
95 6 9 8 

93—94 7 - 8 10 9 
91—92 9—10 И 10 
89—90 11—12 12 11 
87—88 13—14 13 12 
84—86 15—17 14 13 
81—83 18—20 15 14 
78—80 21—23 16 15 

77 24 17 15 
73—76 25—28 17 16 
71—72 29—30 18 16 
67—70 31—34 18 17 
64—66 35—37 19 17 
56—63 38—45 19 18 
51—55 46—50 20 18 

IV. Биохемиско испитување на виталноста (потен-
цијалната 'ртливост) на огрни жита, пченка и 

овошно семе 

За брзо определување на потенцијалната 'ртли-
вост на етрно жито, пченка и овошно семе се упо-
требу 1°/о — тен раствор на 2, 3, 5-Трифенил-те-
тразолиум-хлорид. Овој безбоен раствор со помош 
на живи клетки хидрира во црвен тармацан и 
живите клетки се бојосуваат црвено а мртвите кле-
тки остануваат небојосани. 

За утврдување на потенцијалната 'ртливост со 
тетразолиум методата од претходниот став е потре-
бно да се препарираат 4X100 зрна. Растворот на 
тетразолиум-хлорид треба да се чува во темница а 
рН на растворот мора да биде помеѓу 6 и 7. 

Постапка кај стрчи жита и пченка 

Одброените зрна на чисто семе од пченица, 'рж 
и јачмен се потопуваат во вода и во водата се држат 
од 6 до 13 часови, и тоа најдобро во текот на ноќта. 
Потоа со помош на копјеста игла (ланцета) се вадат 
ембрионите и се ставаат во 1°/о-тен раствор на тетра-
золиум. Најгодни се за тоа мали порцелански по-
сатки со тркалесто вдлабнување во пречник од 
30 mm. Така приготвените ембриони во посаткпте 
се ставаат во термостат*! БО потполна темница на 
температурата од околу 20°С и под тие услови се 
држат од 7 до 8 часови. За тоа време настапува 
реакција, по која ембрионите добро се измиваат со 
вода. Потоа се оценува потенцијалната 'ртливост на 
ембрионите. Потенцијално 'ртливи се оние ембри-
они ка ј кои целата плумула и најмалку еден дел 
од радикулата се бојосани црвено. 

К а ј овес што има тенок и проѕирен п.ерикарп и 
семена обвивка, вадење ембриони не е потребна. 
Семето на овес со ножици се преполовува и полови-
ната со ембрионот се вади од плевиците и се става 
во раствор на тетразолиум, без претходно потопу-
вање во вода. Оценување на 'ркулците се врши по 
24 часа, а во некои случаи дури по 48 часа, бидејќи 
ка ј овесот бојосувањето се врши потешко. Оцену-
вањето е исто како и ка ј другите стрни жита т. е. 

истото е ограничено на бојосување на плимулата 
и радикулата, без оглед на скутелумот. 

Одброените зрна на пченка се потопуваат во 
вода и во водата се држат неколку часа, и тоа на ј -
добро во текот на ноќта, а потоа со остар скалпел 
зрното се прорежува надолжно така што ембрионот 
да биде преполовен по целата своја должина. Од 
секое зрно ќе се земе една половина, ќе се стави 
во петри-шола (со пречник од 9 ѕ т ) или во друг 
годен сад и ќе се прелие со раствор на тетразолиум-
хлорид. 

Оценувањето може да се врши по 3 до 4 часа. 
Живите делови се интензивно црвени, додека мрт-
вите делови остануваат небојосани. Случајните по-
вршински „роза" бојосувања што можат лесно да 
се отстранат со скалпел не се земаат предвид. За 
'ртливи се сметаат зрната со наполно бојосан ембри-
он и скутелум или најмалку со наполно бојосано 
стебленце, со еден дел коренче и скутелум. Ако 
клектите што го поврзуваат ембриоот и скутелу-
мот останат небојосани, ембрионот не е 'ртлив. 

Во итни случаи постапката може да се забрза 
со употреба на млака вода за потопување на се-
мето и ставајќи го семето во тетразолиум на темпе-
ратура од 30с С. 

Постапка кај овошно семе од видовите 
Malus spp. и Рушѕ ѕрр, 

Препарирање и третирање: семето се потопува 
во вода и се држи во водата од 18 до 20 часа. Со 
помош на копјеста игла (ланцета) се отстрануваат 
тврдата лушпа и внатрешната лушпа со ендоспер-
мата. Ембрионите се потопуваат во раствор на те-
тразолиум и се држат во растворот од 18 до 20 часа. 

Оцена на ембрионите: во потенцијално 'ртливо 
семе се засметува семето: 

— со наполно бојосани ембриони; 
— со ембриони ка ј кои врвот од коренчето (ра-

дикула) не е бојосан; 
— со ембриони што имаат небојосани места на 

котиледоните на спротивната страна од коренчето. 
Дозволени се површински некрози што допираат до 
половината на котиледонот и посилни некрози што 
допираат до третината на котиледонот; ' 

— со ембриони што покажуваат комбинирани 
оштетувања (некрози наведени во претходните два 
случаја). 

Постапка кај овошно семе од видот Prunus spp. 
Препариран^ и третирање: голушките внима-

телно се разбиваат за да не се оштети семето. Потоа 
семето се потопува во вода и во водата се држи од 
18 до 20 часа. Мошне суво семе не треба директно 
Да се потопи во вода, туку претходно за време на 
ноќта да се стави помеѓу навлажени филтер-хартии 
или на влажен песок, за да уследи постепено баб-
рење. Препорачливо е пред бабрењето семето да 
се запара на котиледозите спротивно од коренчи-
њата. Лушпата на семето и екдоспермот се отстра-
нуваат со копјеста игла (ланцета). 

Ембрионите потоа се потопуваат во раствор на 
тетразолиум и во растворот остануваат од 18 до 20 
часа. 

Оцена на ембрионите: во потенцијално 'ртливо 
семе се засметува семето: 

— со наполно бојосани ембриони; 
— со ембриони што имаат небојосана точка на 

врвот од коренчето; 
— со ембриони што имаат небојосани места на 

котиледоните на спротивната страна од коренчи-
њата. Дозволени се површински некрози што до-
пираат до половината на котиледонпте и посилни 
некрози што допираат до третина на котиледоните; 

— со ембриони што покажуваат комбинирани 
оштетувања (некрозите наведени во претходните 
два случаја). 

Испитување на потенцијалната 'ртливост на 
семе од стрпи жита ќе се врши само во случаите 
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на проверување на резултатите на 'ртливоста до-
биени по други методи кога поради итност не може 
да се врши вообичаеното испитување и сл. 

За определување на потенцијалната 'ртливост 
на овошно семе се применува само биохемиско ис-
питување (тетразолиум метода). 

V. Испитување на влагата на семето 

Како влага на семето се подразбира количината 
на вода во семето изразена во процент од тежината 
на работните мостри издвоени за испитување на 
влагата на семето. 

Мострата за испитување на влагата на семето 
тежи најмалку 100 грама за крупно семе односно 
најмалку 50 грама за ситно семе и се зема во хер-
метички затворен сад, наполнет до надворешниот 
раб за да се одбегне позначителна измена на влагата 
во временскиот период од вадењето на мострата па 
до испитувањето. Испитувањето на влагата на се-
мето треба да се изврши во рок од 48 часа по 
приемот на мострата во лабораторијата, за да не 
се измени влагата поради дишење на семето. 

Работната мостра се зема од мострата за испи-
тување на влагата на тој начин што мострата во 
садот претходно ќе се измеша со лажица а потоа 
ќе се стави потребна количина семе. Ако во садот 
не е можно да се измеша семето со лажица, се при-
менува еден од следните начини: 

— се зема празен сад сличен на садот во кој 
се наоѓа мострата за испитување на влагата, се 
става со отворот кон садот со семе и семето неколку 
пати се претурува од едниот сад во другиот додека 
не се измеша добро мострата; 

— мострата се пропушта низ еден од годните 
апарати за делење на мострите на семе, со тоа што 
семето при тоа не смее да биде изложено на вли-
јанието на воздухот подолго од 30 секунди. 

Испитувањето на влагата на семето се врши во 
супарница: 

— при температура од 130° С ка ј следните ви-
дови семе: 

Agrostis spp. Lolium sipp. 
Alopecurus prartensis Lotus spp. 
Anethum graveolens • Lupinus spp. 
Anthoxanthum odora- Medicago spp. 

tum Melilotus spp. 
Antirrhinum spp. Nicotiana tabacum 
Apium graveolens Onobrychis viciaefolla 
Arachis hypogea Scop. 
Arrhenatherum spp. Ornithopus sativus Link 
Asparagus officinalis Panicum spp. 
Avena spp. Papaver somniferum 
Beta vulgaris Pastinaca sativa 
Brassica spp. Petroselinum crispum 
Bromus spp, Phacelia tanacetifolia 
Cannabis sativa Phalaris spp. 
Carum carvL- Phaseolus spp. 
Cicer arietinum Phleum pratense 
Citrullus vulgaris Schrad. Pimpinella spp. 
Cucumis spp. Pisum sativum 
Cucurbita spp. Роа spp. 
Cynosurs cristatus Ricinus communis 
Dactylis glomerata Scorzonera hispanica 
Daucus carota Secale cereale 
Fagopyrum esculentum Sesamum orientale 
Fes t ис a spp, Sinapis spp. 
Goss.ypium spp. Sorghum spp. 
Holcus lanatus Spmacia oleracea 
Kordeum vulgare Trifolium spp. „ 
Lactuca sativa Triticum spp. 
Lathyrus spp. Valerianella olitoria 
Lepidium sativum Vicia spp. 
Linum usitatissimum Zea mays. 

— при температура од 105° С к а ј следните ви-
дови семе: 

Allium сера 
Allium porrum 
Capsicum spp. 
Glycine max 
Raphanus sativus 
Solanum melongena. 

Мелење па семе 
Некои видови семе треба да се сомелат пред 

да се стават во супарница заради сушење. 
Мелењето на семе од жито, вклучувајќи ги 

пченката, оризот, просото и памукот, треба да се 
изврши така што сомелениот материјал да минува 
низ сито со големина на отворите 1 mm. 

Крупнозрнените мешунарки (граор, грашок, бо-
ранија, лупина и ел.) се мелат значително погрубо, 
така што најмалку 50°/о од иситнетиот материјал да 
минуваат низ сито со големина на отворите 3,5 mm. 

К а ј повеќето други култури мелење не е пот-
ребно. Семето богато со масло не се меле поради 
тоа што маслото за време на сушењето оксидира 
и ја зголемува тежината а поради што можат да 
настанат грешки во испитувањето. 

Количината на сомелено семе мора да биде 
доволна за да може да се повтори испитувањето. 

Постапка при испитување 

За испитување на влагата на семе потребна е 
следната опрема: 

— вага со точност на мерење од најмалку 1 ми-
лиграм; 

— посатка за мерење со капак од метал кој не 
'рѓосува. Пречникот на посатката мора да биде 
најмалку 58 милиметра а длабината на посатката 
од 15 до 30 милиметра; 

— електрична сушална со добра вентилација. 
Дозволеното отстапување за температура од 130° С 
изнесува до ± 3° С, а за температура од 105° С изне-
сува до ± 2° С; 

— ексикатор со силика-гел и со влошка од 
метал или порцелан: 

— воденица за мелење семе. 
Испитувањето на влагата на семето се врши со 

две работни мостри. Мерењето на посатките и се-
мето (сомелено односно несомелено) се врши со точ-
ност од 1 милиграм. 

Во измерените празни посатки со капак (те-
жина а) се става 4 до 5 грама семе. Таа количина 
рамномерно се распоредува по целата посатка а 
потоа посатките се затвораат и мерат (тежина б). 
По тоа посатките се ставаат во сушилница што 
претходно е затоплена на + 130° С односно на 
-f 105° С, се симнуваат капаците од посатките и 
посатките во сушилницата се држат 60 минути на 
температура од + 130° С, односно 16 часа на тем-
пература од 4- 105° С. Времето на сушењето се 
смета од моментот кога посатката со семето е вне-
сена во сушилницата па до моментот кога во сушилни-
цата повторно е постигната температура од + 130° С 
односно 4- 105° С. По истекот на определеното време 
посатките брзо се затвораат и се ставаат во екси-
катор за да се изладат (време на ладењето 30 до 45 
манути). На крајот затворените посатки со семето 
се мерат (тежина в) и резултатот се добива според 
формулата: 

б—ц 
Содржината на влагата во % = X 100 

б—а 
Резултатите на тие испитувања не смеат да от-

стапуваат повеќе од 0,2%. К а ј поголемо отстапување 
повторно се вршат испитувања на влагата со две 
работни мостри. 

Резултатот на испитувањето се дава со точност 
од 0,1®/о. Методата на испитувањето се наведува во 
забелешката на извештајот за испитувањето на се-
мето, на пример: „испитувањето на влагата извр-
шено во сушилница на 130° Р". 
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VI. Испитување на апсолутната и хектолитарската 
тежина на семето 

Апсолутна тежина на семето (тежина на 1000 зрна) 
Од чисто семе, без одбирање, се издвојуваат 

осум групи од по 100 зрна семе и секоја група по-
себно се измерува. Врз основа на просечната те-
жина на семето од сите осум мерења се пресметува 
апсолутната тежина. Мерењето се врши во грамови, 
а бројот на децималните места се определува на 
начинот предвиден во заедничките одредби од 
точката II на оваа Единствена метода. Дозволените 
отс*апувања помеѓу одделни групи од по 100 зрна 
семе изнесуваат: 6% за видовите на семе со апсо-
лутна тежина поголема од 25 грама и 10°/о за видо-
вите на семе со апсолутна тежина помала од 25 
грама. Ако отстапувањата се поголеми од дозволе-
ните, испитувањето се повторува. 

Резултатите од испитувањата на апсолутната 
тежина се даваат во грамови со два децимала за 
оние видови семе чија апсолутна тежина е под 10 
грама, со еден децимал за оние Б И Д О В И семе чија 
апсолутна тежина е поголема од 10 грама а помала 
од 25 грама и без децимали за оние видови семе 
чија апсолутна тежина е над 25 грама. 

X е ктолитарска тежина на семето 
Испитувањето на хектолитарската тежина на 

семето се врши со хектолитарска вага од 1/4 литар 
или од еден литар. Определувањето на хектолитар-
ската тежина се врши само ка ј мострите земени во 
херметички затворени садови. 

Испитувањето се врши со две работни мостри, 
е разликите помеѓу овие две испитувања не смеат 
да бидат поголеми од 0,5 kg. 

VII. Испитување на здравствената состојба на семето 

Испитувањето на здравствената состојба на се-
мето се врши со следните методи: макроскопско ис-
питување (метода бр. 1), микроскопа^ испитување 
(метода бр. 2), испитување по 'ртење или инкуба-
ција (метода бр. 3) и испитување по пат на од-
гледување билки (метода бр. 4). 

Макроскопско испитување (метода бр. 1) 
Присуство на гламна и склероции, гали од не-

матоди и снетливи зрна и промената на бојата по-
ради патогени организми, може да се утврди со 
преглед на целата мостра или само на дел од мо-
стра ако е мострата преголема. Габички можат да 
се наоѓаат во плевата, сламата и во други меха-
нички нечистотии на семето. Треба да се внимава 
на дупките по семето од кои можеле да излезат 
инсекти (Bruchidi, Chalcidi ити.). Во семето на такви 
мостри може да има живи инсекти. Штетници 
житни црви, грињи и молци итн. можат исто така 
да се наоѓаат во мостри од жито, легуминози итн. 
Во таков случај мострата може да се прегледа за-
ради утврдување: 

— на содржината ла гламна и други склероции, 
гали на нематоди, гламниви зрна итн.; 

— на промената на бојата и дамките што го 
индицираат присуството на бактерии или габички 
(Diplodia zeae ка ј пч-енката, Hanthomonas phaseoli 
к а ј гравот ити); 

— нападот од инсекти и други штетници 
(Bruchus pisorum ка ј грашок ити.) и оштетувања 
предизвикани од штетници; 

— на штетници на семе во склад (житни црви, 
грињи, молци ити.). 

Микроскопско испитување (метода бр. 2) 
Присуството на болести или штетници во мо-

страта се испитува со лупа, бинокулар или микро-
скоп. Со силно потресување на реагенс-шишенцето 
што содржи вода и средство за овлажување одно-
сно алкохол и во кое се наоѓаат сто или повеќе зрна 

можат да се одвојат спорите или хифите на габич-
ките што се измешани со семето или се наоѓаат на 
површината од семето. Добиената суспензија се 
центрифугира или испарува, додека не останат не-
колку капки за испитување. Понекогаш е потребно 
оваа постапка да се дополни и со култури на агар. 

Габичките што предизвикуваат прашлива глам-
на на јачменот или пченицата се присутни како 
снопови на хифи во ембрионот. Веројатниот про-
цент на заразено семе обично се определува со од-
гледување на билките до стадиумот на зрелост 
(метода бр. 4). Оваа метода не се применува кога 
резулатите се итно потребни. Со процесот за раз-
м е н у в а њ е на семето во натриум хидроксид, со 
издвојување на ембрионите и со нивно п р о с в е т у -
вање во хлорален хидрат или лактофенол, а потоа 
со нивно бојосување во метиленско синило, лесно 
можат да се препознаат карактеристичните хифи 
и да се пресмета процентот на заразено семе. 

Заради идентификација на габичките во форма 
на ацервули, пикниди или други типични стадиуми, 
семето може да се испита со помош на стерео-
скопски микроскоп. 

Семето исто така може да се измие во вода и 
да се здроби заради пронаоѓање нематоди на се-
мето или во семето. 

Посебно може да се испита мостра на прису-
ство на: 

— спори и хифи од габички на семето (Tilletia 
ѕрр., Nigrospora ѕрр. ити.), 

— хифи од габички во ембрионот (Ustilago 
ѕрр. итн.), 

— габички во форми што јасно се распознаваат 
(ацервули Colletotrichum ѕрр., пикниди Septoria ѕрр., 
перитеции Gibberella ѕрр., трајни хифи, габички 
„black patch " ити.), 

— нематоди (Ditylenchus dipsaci), грињи ити. 

Испитување по *ртење или инкубација (метода бр. 3) 
За време или кон завршетокот на 'ртењето од-

носно инкубацијата мострата може да се испита на 
присуство на предизвикувачи на болести, штетници 
и физиолошки растројства или оштетувања што 
се предизвикани од болести односно штетници. Со 
оглед на организмите што на карактеристичен 
начин се развиваат во влажна средина, семето мора 
да биде разместено така што за време на испиту-
вањето да не биде во меѓусебен допир. Условите на 
температурата и влагата се одржуваат слично како 
и к а ј обичното испитување на 'ртливоста, со некои 
исклучоци. Така на пример Helminthosporium vic-
torial к а ј овесот или ка ј други Graminkal треба 
околу 10 дена да се држи на температура од 25° С 
до 28° С. Често е потребен стереоскопски микроскоп 
односно обичен микроскоп за поточно определувања 
на спорите. 

Семето може да се стави на површина на агар 
за да се создадат карактеристични колонии на па-
тогениот предизвикувач на болеста. Тие обично 
можат макроскопски да се идентификуваат, но за 
поточна идентификација тие треба микроскопски да 
се испитаат. 

Инсектите и „marsh spot" (недостаток на ман-
ган) можат да се идентификуваат со раздвојување 
на котиледоните или со пресекот на семето. Тоа 
може да се изврши откога семето ќе смекне во вода 
или уште подобро на крајот на испитувањето на 
'ртливоста. 

Главни групи на организми и други фактори од 
значење за здравствената состојба на семето што се 
определуваат со оваа метода се: 

— патогените бактерии или габичките што ра-
стат по семето или ОД семето, односно што ги на-
паѓаат 'ркулците (Alternaria brassicicola к а ј зелката, 
Corynebacterium rathayi ка ј клопчеста острица ити.); 

— инсектите, вклучувајќи го и стадиумот на 
ларви во семето, како и инсектите чие појавување 
може да се предвиди (Acanthocelides obtectus во гра-ч 
вот, Bruchophagus gibbus во детелината ити.); 
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— физиолошките растројувања („marsh spot" ка ј 
гравот или грашокот) изразени во форма на кафе-
ави дамки во центарот на котиледоните или со не-
кроза на плумулите. 

Испитување по пат па одгледување билки 
(метода бр. 

Одгледувањето на билки од семето и нивното 
испитување на симптоми на болеста може да биде 
најпогодна, а често и единствено можна, метода за 
утврдување присуството на бактерии, габи или ви-
руси во семето. Семето од сомнителна мостра може 
да се посее само или инокулумот добиен од тоа 
семе може да се употреби за инфицирање на здра-
ви билки. Билките можат да се одгледуваат во стак-
л а р н и к или во поле и мораат да бидат добро за-
штитени од други зарази. 

Забелешки 
При испитување присуството на микроорганиз-

ми и штетници може да се примени и дезинфек-
ција или дезинсекција. Семето се третира со прав, 
со раствор или суспензија. Испитувањето на здрав-
ствената состојба на такво семе се врши по една 
од означените методи. Ако микроорганизми^ се по-
вршински, тие можат успешно да се отстранат со 
ефикасно третирање. Ако предизвикувачите на бо-
леста се подлабоко во семето, на пример Aseochyta 
spp. во грашокот или Colletotrichum lindemuthianum 
во гравот, дезинфекцијата, по правило, не успева 
наполно. 

Гравот и грашокот заразени со брухиди можат 
да 'ртат ако е ембрионот неоштетен. Меѓутоа, так-
вото семе посеано во поле може да покаже нама-
лена вредност. 

Процентот на зараза на семето утврден во лабо-
раторија не е секогаш во корелација со степенот на 
појавата на болеста на билките в поле. Меѓутоа, 
лабораториски утврдениот процент на зараза на 
семето треба да се внесе во извештајот за испиту-
вањето на семето. 

Присуството на сапрофитни габички на семето 
е честа појава. Тоа укажува дека семето не е од 
добар квалитет поради неповолна берба, доработка, 
лошо складирање или старост. Видовите Mucor или 
Rhizopus се шират брзо преку семето на фил-
тер-хартијата и можат да предизвикаат влажна 
гниеж на здрави 'ркулци. 

Присуството на одделни растителни болести и 
штетници, како и на други фактори од значење за 
здравствената состојба на семето, се утврдува со 
една од следните методи за испитување: 

Латински назив на заразата Број на методата 
Agropyrum (пиреи), Bromus (стокласи) 

и други крупносемени треви 
Anguina spp. (нематода) 1 
Glaviceps spp. 1 
Corynebacterium rathayi (E.F. Sm) 

Dowson 1 или 3 
Dasyneura alopecuri (Reuter) — 

(штеточина) 1 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 

Filipjev (нематода) I 
Erizichiphe graminis 2 
Fusarium spp. 3 
Helminthosporium spp 3 
Tilletia spp. 2 
Ustilago spp. 2 или 4 

Allium spp. (лук, праз) 
Alternaria porri (Ellis Cif.) 3 
Colletotrichum circinans (Berk) Vogl 3 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 

Filipjev (нематода) 2 
Puccini a porri 2 
Urocistis cepulaa 2 

Латински назив на заразата Број на методата 
Apim graveolens L. var dulce (целер) 

Septoria spp. 2 

Avena sativa (овес) 
Aleurobius farinae L. (штеточина) 1 
Fusarium spp. 3 или 4 
Helminthosporium avenae Eidam 3 или 4 
Helminthosporium victoriae Meehan & 

Murphy " 3 или 4 
Oscinella fr i t (L.) — (штеточина) 1 или 3 
Septoria avenae Frank 1 или 3 
Ustilago spp. 1 или 3 

За штетници во склад важат методите за 
Triticum spp. 

Beta vulgaris (репка) 
Alternaria spp. 
Cercospora beticola Sacc. 
Phoma betae Frank 
Ramularia beticola Fautr. &Lamb. 

Brassica spp. и други Grusiferae 
(зелка, мала трупка ити.) 

Alternaria spp. 
Phoma lingam (Fr.) Desm 

Capsicum annuum (пиперка) 
Alternaria solani (Ell. & G. Martin) sor. 
Cercospora capsici Heald i Wolf 
Phomopsis vexans (Sacc. & Sn.) Harter 
Rhizoctonia solani Kuehn 

Cucurbitaceae (тиква) 
Alternaria cucumerina (Ell & Ev.) 

J. A. Elliott 
Colletotrichum lagenarium (Pass.) 

Ell. & Halst 
Phyllosticta citrullina Chester 
Pseudomoas lacrimans 

Daucus са rota (морков) 
Alternaria dauci (Kuehn) Groves & 

Skolko 
Lygus oblineatus Say (штеточина) 
Stemphylium radicinum (Meier, Drechs. 

& Eddy) Neerg 

или 3 

Glucine hispida (max) — (соја) 
Acanthoscelides obtectus Say 

(штеточина) 1 или 3 
Bacterium glycinae 3 или 4 
Cercospora spp. ' 3 
Colletotrichum glycines Ног! 3 
Fusarium spp. 3 или 4 

Holcus lanatus (медина) и 
Sorghum vulgare (сирак) 

Celema sorghiella Riley (штеточина) 1 
Fusarium spp. 3 
Rhyzopertha dominica (Fabr.) — 

(штеточина) 1 
Sitophilus granarius (L). — 

(штеточина) 1 
Sphacelotheca spp. 2 
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Латински назив на заразата Бро ј на методата Латински назив на заразата Бро ј на методата 

Hordeum vulgare (јачмен) 
Claviceps purpurae (Fr.) Tul. 1 
Fusarium spp, 3 или 4 
Helminthosporium spp. 3 или 4 
Ustilago hordei (Pers.) Lagerh 2 
Ustilago nuda (Jens.) Rostr 2 или 4 

За штетници во склад важат методите за 
Trit icum spp. 

Linum usitatissimum (лен) 
Ascochyta linicola Naoum. & Vass 3 
Alternaria linicola Groves & Skolko 3 
Botrytis cinerae Fr. 3 
Colletotrichum linicola Pethybr & Laff 3 
Fusar ium oxysporrum f. spec, lini 

(Bolley) Snyder & Hansen 3 
Mycospharella l inorum (Wr.) 

Garcia Rada 1 или 3 
Polyspora lini Laffer ty 2 или 3 
Tyroglyphus spp. (штетник) 1 

Licopersicum esculentum (домат) 
Didymella lycopersici Kleb 3 
Verticillium dahliae Kleb 3 

Medicago lupulina (хме-
ласта луцерка) и Medi-

cago sativa (луцерка) 
Ascochyta' imperfecta Рк. 
»Black patch« печурка (вид 

Mycelia sterilla) 
Bruchophagus funebris Now. 

(штетник) 
Cereospora medicaginis 

Melilotus spp. (ноктец) 
Ascochyta spp. 

Panicum spp. i Setaria 
spp. (просо и мухар) 

Helminthosporium spp. 
Sorosporium spp. 
Sphacelotheca destruens (Schlecht) 

Stev. i Johanson 
Ustilago spp, 

Petroselinum srispum (магдонос) 
Septoria petroselini Desm. 2 

Phaseolus spp. (грав) 
Acanthoscelides obtectus Say 

(штетник) 1 или 3 
Ascochyta spp. 3 
Callosobruchus spp. (штетник) 1 или 3 
Colletotrichum l indemuthianum 2 или 3 
Fusar ium spp. 3 или 4 
Недостаток на манган (»marsh spot«) 1 или 3 
Pseudomonas phaseolicola (Burkh) 

Dowson 1 или 4 
Bhizoctonia solani Kuehn 1 или 3 

Pisum sat ivum (грашок) 
Alternaria spp. 3 
Apion vorax Hbst. (штетник) 1 
Ascochyta spp. 1 или 3 
Botrytis cinerea Fr. 1 или 3 
Bruchus pisorurn (L.) — (штетник) 1 или 3 
Colletotrichum l indemuthianum 2 или 3 
Fusar ium spp. 3 или 4 
Недостаток на манган (»marsh spot«) 1 
Rhizoctonia solani Kuehn 3 

Secale cereale ('рж) 

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 1 
Fusar ium spp. 3 
Urocystis occulta (Wallr.) Rab. 2 или 4 

За штетници во склад в а ж а т методите за 
Tri t icum spp. 

Spinacia oleracea (спанаќ 
Colletotrichum spinaciae Ell. & Halst 3 

Trifolium spp. (детелина) 
Apion spp. (штетник) 
Ascochyta spp. 
»Blach patch« габа (вид Mycelia 

sterilia) 
Bruchophagus gibbus Boh. (штетник) 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Fil ipjev 
(иематода) 

SclerO'tinia spp. 

Trit icum spp. (пченица) 
Anguina tritici (Stein) Fil ipjev 

(пематода) 
Claviceps purpurea (Fr.) Tul 
Fusar ium spp. 
Helminthosporium spp. 
Plodia interpunctella (Hbn.) — 

(штетник) 
Rhyzopertha dominica (Fabr.) — 

(штетник) 
Sitophilus spp. 
Sitotroga cerealella (Oliv.) — 

(штетник) 
Tenebroides mauri tanicus (L.) —•» 

(штетник) 
Tilletia spp. 
Tribolium spp. (штетник)-
Ustilago tritici (Pers.) Rostr. 

Vicia faba (бакла) 
Acanthoscelides obtectus Say 

(штетник) 
Ascochyta fabae Speg. 
Botrytis spp. 
Bruchus spp. (штетник) 
Fusar ium spp. 
Недостаток на манган (»marsh spot«) 

Zea mays (пченка) 
Ahasverus advena (Waltl.) — 

(штеточина) 
Diplodia spp. 
Fusar ium spp. 
Nigrospora spp. 

За штетници во склад в а ж а т 
методите за Tri t icum spp. 1 или z 
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ОПТИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
'РТ ЛИВОСТ А НА СЕМЕТО 

Семе од жита прави и просолики 

1. A vena sativa овес 20 — F, Р 5 10 Н или 15°С 
2 Fagopurum escuientum елда 20—30 — F, ЈА. Р 4 7 Н или 15°С 
3. Hordeum vulgare јачмен 20 — F, D 4 7 
4, Oryza sativa ориз 20—30, — F, ЈА, Р 5 14 — 

30—25 
5. Panacium milaceum просо 20—30, 

25 
— F, ЈА 3 7 — 

6 Secale cereale 'рж 20 — F, Р 4 7 Н или 15°С 
7. Sorghum vulgare сирак (метла) 20—30 — F, Р 4 10 Н 
8. Triticum aestivum пченица 20 — F, Р 4 8 Н или 15°С 
9. Triticum durum тврда пченица 20 — F, Р 4 8 Н или 15°С 

10. Zea mays пченка 20—30 — RF, Р 4 7 

Семе од мешункасти растенија 

11. Anthyllis vulneraria рановка 20 F, ЈА 5 10 
12. Arachis hyoogaea кикиритки 20—30, 

25 
— RF, Р 5 10 

13. Cicer arietinum слануток 20—30. 
25 

— RF, Р 5 8 

14. Glycine hispida с о ј а 20—30, 
25 

, — RF, F, Р 5 8 

15. Lathyrus sativus секирче 20 — F, Р 7 14 
16 Lens esculenta N леќа 20 — F, Р 5 10 
17. Lotus corniculatus и жолт ѕвездан и бар-

L. ulteinosus ски ѕвездан 20 — F, ЈА 4 12 
18 Lupinus albus бела лупина 20 — RF. Р 4 10 
19. Lupinus angustifolius сина лупина 20 — RF, Р 4 10 
20. Lupinus luteus жолта лупина 20 — RF, Р 4 10 
21. Medicago lupulina хмелеста луцерка 20 — F, Р. ЈА 4 7 
22 Medicago sativa луцерка 20 — F, ЈА 4 7 
23. Melilotus alba комунига бела 20 — F, Р, ЈА 4 7 
24. Melilotus indica 20 — F, ЈА 4 7 
25. Melilotus officinalis комунига обична — F, Р, ЈА 4 7 
26. Onobrychis viciaefolia еспарзета 20—30 — F, Р, ЈА 4 14 
27. Ornithopus sativus серадела 20 — F, Р, ЈА 7 14 
28 Phaseolus vulgaris грав, боранија 20—30 — RF, Р 5 10 
29. Pisum sativum 1 Pisum грашок и добиточен 

arvense грашок 20 — RF, Р 5 8 
30. Trifolium hybridum шведска детелина 20—30 — F, Р, ЈА 3 7 15°С 
31. Trifolium incarnatum инкарнат«ка детели-

на 20 
20-30 — F, Р, ЈА 4 7 15°С 

32. Trifolium pratense црвена детелина 20 
20—30 — F, Р, ЈА 7 

33 Trifolium repens бела детелина 20 
20—30 — F, Р. ЈА 3 7 15°С 

34. Vicia faba бакла 18 — . RF, Р 4 14 
35. Vicia pannonica панонски граор 20 — F, RF, Р 5 10 
36. Vicia sativa обичен граор 20 — F, RF, Р 5 10 
37. Vicia villosa влакнест граор 20 — F, RF, Р 5 14 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Семе од индустриски растенија 
38 Beta vulgaris sach. шеќерна репа 20—30 F, Р 3 14 

oleifera 
39, Brassica napus oleifera маслодавна репа 20—30 — F, Р, ЈА 3 7 
40. Brassica гара oleifera огр штица 20—30 — F. R ЈА 3 7 
41. Cannabis sativa коноп 20—30 — F, ЈА 3 7 
42. Carthamus tinetorius шафраника 20—30 — F, Р 4 14 
43. Cichorium intybus цикорија 20-30 Ѕ F. Р, ЈА 4 14 KNOs 
44. Gossvpium spp. памук 20—30 — RF Р 4 12 
45 Helianthus annuus сончоглед 20—30 — RF, F, Р 3 7 
46. Hibiscus cannabinus кенаф^ 20 

20—30 — F, Р 4 8 
47, Lallemantia iberica лалем-анција 20 — F 4 14 
48. Linum usitatissimum лен 20 

20—30 — F, Р, ЈА 3 7 
49. Nicotiana tabacum тутун 20 

20—30 — F 5 14 
50. Papaver somniferum афион 20 ѕ F, ЈА 3 10 10—30° е 
51. Ricinus communis рицинус 20—30 — F, Р 5 14 KNOs 
52. Sesamum orientale сусам 20—30 — F, ЈА 3 10 

Семе од треви 

53. Agropyrum crysta turn житник 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 KNOs или Н 
54. Agrostis alba бела росулја 20—30 ѕ F, ЈА 5 10 Н 
55. Agrostis palustris 20—30 ѕ F, ЈА 7 28 KNOs 
56. Alopecurus pratensis лисичина опашка 20—30 ѕ F, ЈА 7 14 Н или KNOs 
57. Anthoxantum odoratum мирисавка 20—30 ѕ F, ЈА 6 14 
58. Anthyllis vulneraria рановка 20 — F, ЈА 5 10 
59. Arrhenatherum elatius француски рај тра е 20—30 ѕ F, ЈА 6 14 
60. Bromus arvensjs коњска трева, 20—30 ѕ F, ЈА 7 21 Н 
61, Bromus inermis безосилест бромус 20—30 ѕ F, ЈА 6 14 Н 
62. Cynosurus cristatus петелов крестец 15—30 

20—30 ѕ F, ЈА 10 21 Н 
63. Dactylis glomerata еж евка 20—30 ѕ F, Р, ЈА 7 21 Н или KNOs 
64. Festuca arundinacea барска власатка 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 Н или KNOs 
65 Festuca ovina овча власатка 15—25 ѕ F, ЈА 7 21 Н или KNOs 
66, Festuca pratensis обична власатка 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 Н или KNOs 
67. Festuca rubra црвена власатка 15—25 ѕ F, ЈА 7 21 Н или KNOs 
68. Holcus lanatus медуница 20—30 5 F, ЈА 6 14 
69. Lolium italicum (multi- италијански рајграс 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 KNOs или H 

florum) 
70. Lolium perenne англиски рај грас 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 KNOs или H 
71. Phalaris canariensis канарска светлица 20—30 — F, ЈА 3 7 Н или KNOs 
72. Phleum pratense мачкина опашка 20—30 ѕ F, ЈА 5 10 KNOs или H 
73. Роа annua едногодишна лива- 20—30 ѕ F, ЈА 7 21 KNOs 

да рка 
74. Роа compressa стисната ливадарка 15—30 ѕ F, ЈА 10 28 KNOs 
75. Роа nemoralis шумска ливадарка 20—30 ѕ F, ЈА 7 20 Н или KNOs 

76. Роа pratensis права ливадарка 15—30 ѕ F, ЈА 10 28 Н или KNOs 

77. Роа trivialis обична ливадарка 20—30 ѕ F, ЈА 7 21 Н или KNOs 
78. Trisetum flavescens жолта овсуља 20—30 ѕ F, ЈА 7 14 
79. Beta vulgaris v sativa добиточна репа 20—30 — F, Р 3 14 
80. Brassica гара v rapifera пострна репа 20—30 — F, Р, ЈА 3 10 

81. Brassica oleracea v acep- крмен кељ 20. 
hala 20—30 — F, ЈА, Р 3 10 Н 

82. Phacelia tenacetifolia фацелија 15 — F, Р 4 10 
83. Setaria germanica мухар 20—30 — F, ЈА, Р 4 10 
84. Setaria italica италијанско просо 20—30 — F. ЈА, Р> 4 10 
85. Sorghum sudanensis суданска трева 20—30 — F, Р 4 10 Н 
бб. Sorghum sacharatum шеќерна метла 20—30 — F, Р 4 10 
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Семе од градинарски растенија 

87, Allium сера i А. рог rum кромид и праз 20—15 — F, Р, ЈА 6 12 
88. Anethum graveolens миродија 20—30 — F, ЈА 7 21 
89. Apium graveolens керевиз 20—30 Ѕ F, ЈА 10 21 KNOs или Н 
90. Asparagus officinalis шпаргла 20. 

20—30 — _ F. ЈА 7 21 
91. Beta vulgaris cruenta цвекло 20—30 — F, Р 3 14 
92. Brassica oleracea v, capi- зелка, келераба, 

tata, gongyloides, botry- карфиол, кељ 20—30 — F, Р, ЈА 3 10 Н 
tis, sabauda 

93. Capsicum annuum пиперка 20—30 — F, ЈА 6 14 
94. Cichorium endivia ендивија 20—30 ѕ F, Р, ЈА 5 14 Н 
95. Citrullus vulgaris лубеница 20—30 — F, Р, ЈА 4 14 
96. Cucumis melo диња 20—30 — F, Р, ЈА 4 8 
97. Cucumis sativus краставици 20—30 — F, Р, ЈА 4 8 
98. Cucurbita pepo тикви 20—30 — F, Р, ЈА 4 7 
99. Daucus carota марков 20—30 — F, ЈА 7 21 

100. Lactuca sativa салата 10—20 ѕ F, ЈА — 7 Н 
101. Lepidium sativum полска салата 20 — F, ЈА 4 10 Н или 15еС 
102. Pastinaca sativa паштрна« 20—30 — F, Р Ј А 6 28 
103. Petroselinum sativum магдонос 20—30 — F, ЈА 10 28 
104. Raphanus sativus трупка 20 — F, Р, ЈА 4 6 
105. Raphanus sativus radi- мала трупка 20 

cula 20—30 — F, ЈА 4 7 
106. Rheum sp. рабарбара 20—30 ѕ Р, RF, ЈА 7 21 
107. Rumex acetosa киселица 20—30 ѕ F, ЈА 3 14 15°С 
108. Scorzonera hispanica црн корен 20—30 — F, ЈА 4 8 
109. Solanum lycopersicum домат 20 

20—30 — F. ЈА 7 14 
110. Solanum melongena модар патлиџан 20—30 — F. ЈА 7 14 
111. Spinacia oleracea спанаќ 10—15 — F, ЈА, Р 7 21 
112. Tetragonia expansa новозеландски спа-

наќ 10—30 — Р, F 5 28 
ИЗ. Valerianella olitoria мотовилец 20 — F, ЈА 7 28 10°С или 15аС 

Семе од зачински и етерични растенија 

114. Brassica nigra црн синап 20—30 — F, Р. ЈА 3 7 
115. Ca rum carvi ким 20. 

20—30 — F, ЈА 7 21 
116, Coriandrum sativum кориандер 20—30 — F, Р 7 21 
117. Foeniculum officinale коморач 20—30 — F, Р 6 14 
118. Lavandula vera лаванда 20—30 — . F, Р 7 21 
119. Mentha piperita нане 20—30 — F 7 21 
120. Pimpinella anisum анис 20—30 — F 7 21 

Семе од лековити билки 

121. Achillea millefolium ајдучка трева 20, 
20—30 ѕ F, Р, ЈА 4 10 

122. Adonis vernalis гороцвет 20—30 — F, Р — 30 
123. Ageratum spp. агератум 20-30 ѕ F, ЈА 5 10 
124. Agropyrum repens пиреј 20—30 ѕ F, ЈА 5 14 
125. Althea officinalis бел слез 20—30 — F. ЈА 5 21 
126. Althea rosea црвен слез 15—30 — F, ЈА 5 21 
127. Artemisia agaynthium пелин 20—30 — F 4 10 
128 Antjemis nobilis градинарска ками- 10—30 — F, ЈА 5 15 

лица 
129. Atropa belladona лудо бил је 20—30 — F, ЈА 10 28 Н 
130. Betonica officinalis црн тегаец 20 — Р 8 14 
131. Conium muculatum кукута 20, 

20—30 — F 10 21 
132. Datura stramonium кужњак 20 

20—30 — F, Р 5 21 Н 
133. Digitalis lanata напрсток 20—30 — F, ЈА 1 14 
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134. Digitalis purpurea напрсток црвен 20- - 30 — F ЈА 7 14 
135. Dragocephalum 20—30 — F, ЈА 4 12 
133. Fagopyrum tataricum татарска елда 20—30 — F, Р 4 8 
137. Galega officinalis жеравињак 20—30 — F 4 10 
1?8. Hyoscianus nigra отровна печурка 20—30 — F 5 28 Н 
139. Hypericum perforatum засеклива трева 20, 

20—30 F — 14 
140. Hyssopus officinalis ижоп 15—20 F 6 14 
141. Ynula helenium лоп.ух 20- -30 — F ЈА 10 28 
142. Lobelia inflata 10 -30 ѕ F, ЈА 7 21 
143. Malva silvestris слез 20 — F, ЈА 7 21 
144. Marrubium vulgare пчелинок 20—30 — F, ЈА 6 45 
145. Matricaria chamomilla вртипоп 20—30 ѕ F, ЈА 4 14 
146. Melissa officinalis пчелиик 20—30 — F, ЈА 5 28 
147. Ocimum basilicum босилек 20—30 — F. ЈА 4 14 
148. Plantago lanceolata тегаец 20 — F. ЈА 5 21 
149. Potentilla петолист 20—30 ѕ F 10 28 

150. Pyrethrum cinerariaefolia бувач 20—30 — F 5 21 

151. Rosmarinus officinalis рузмарин 20, 
20—30 — F ЈА, Р 7 28 

152. Ruta graveolens седеф 10—20 — F 7 28 
153. Salvia officinalis жалфија 20, 

20—30 — F, ЈА, Р 7 21 
154. Salvia sclarea мечкино уво 20—30 — F — 30 

155. Saponaria officinalis сапуника 20 — F, Р — 17 

156, Taraxacum officinale глушина, млечка 20 — F, Р, ЈА 7 21 

157. Thmus serpyllum мајкина душичка 20 
20—30 — F, ЈА — 21 

158. Thymus vulgaris тим јан 10; 20, 
20 -30 — F, ЈА 7 21 

159. Valeriana officinalis од ол ен 20—30 ѕ F, ЈА 7 21 Н 

160. Verbascum spp. дивизма 20—30 — F 5 14 

Семе од цвеќиња 

161. Ageratum spp. агератум 20—30 — F, ЈА 3 10 
162. Alyssum тарица 20, 

20—30 — F, ЈА 4 10 
163. Antirrhinum устиче 8—12; 

20—30 — ЈА, F 5 21 
164. Asparagus аспарагус 20, 

20—30 — Р 10 30 
165. Aster ѕвездичка 20—30 — F. ЈА 6 14 

166. Begonia бе гони ја 20—30 — F. ЈА 7 21 
167. Bellis маргаритка 20. 

20—30 — F, ЈА 4 10 
168. Calendula officinalis невен 20. 

20—30 — F, ЈА 5 10 
169. Campanula ѕвонче 20 — F 7 21 
170. Cineraria цинерарија 20--30 — F, ЈА 5 28 
171. Coreopsis царево око 20. 

20—30 — F, ЈА 4 10 
172. Dianthus каранфил 20, 

20—30 — F, ЈА 3 10 
173. Ipomea ладолеж 20—30 — F, Р 3 14 
174. Lathyrus odoratus миризлив граор 20 — F, Р 6 10 
175. Lupinus polyphyllus украсна лупина 20—30 — Р 5 21 
176. Mathiola модар шебој 20—30, 

10—30 — F, ЈА 4 14 
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177. Mirabilis ноќиик 20—30 — F, Р 5 10 
178. Myosotis CNOMTHOK 20, 

20—30 — F, ЈА 7 21 
179. Petunia петунија 20—30 — F, ЈА 5 10 
180. Phlox пламенец 20—30 — F. ЈА 5 14 
181. Portulaca grandiflora пркос 20. 

20—30 — F, ЈА 4 14 
182. Salvia жалфија 20—30 — F, ЈА 7 21 
183. Tagestes кадифица 20—30 — F, ЈА 3 10 
184. Tropaeolum vulgare лазибубе 20—30 — F, Р 5 14 
185. Viola tricolor темјанушка 20. 

20—30 — F. ЈА 5 14 
186. Zinia elegans цини ја 20—30 — F. Ј А 3 10 

З а б е л е ш к и : 
Ознаки за подлоги: F = помеѓу филтер-хартијата 

односно попивачот или на филтер-хартијата одно-
сно попивачот; RF = во ролни од филтер-хартија; 
ЈА = Јакобзенов апарат со употреба на филтер-
хартија; Р = песок. 

Температура: еден број означува константна 
температура; два броја раздвоени со цртичка оз-
начуваат наизменично! температури (16 часа дневно 
да се држи на првата температура и 8 часа дневно 
да се држи на-другата температура). 

Културите што бараат светло во текот на испи-
тувањето на 'ртливоста се означени со буквата „Ѕ". 

Ознаката „KNOe" упатува дека треба да се 
употреби 0,2°/о-тен раствор на KNOs — (2gKNOa da 
се растворат во 1000 cms вода). На почетокот на ис-
питувањето подлогата се натопува со тој раствор* но 
ка ј евентуално дополнително квасење се употребува 
вода. 

Ознаката „Н" упатува дека свежо (физиолошки 
недозрело) или дормантно семе претходно треба да 
се лади на температура од + 5° С до + 10 аС за 
време од 5 до 7 дена. 

Ознаката „15° С" значи дека за сето време на 
испитувањето на 'ртливоста на свежо (физиолошки 
недозрело) или дормантно семе може да се примени 
постојана температура од -f 15° С. 

264. 

Врз основа на членот 4 од Законот за издвоју-
вање средства за станбена изградба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65 и 56/65), сојузниот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
СТАНАРИНАТА 

1. Во Наредбата за пресметување и начинот на 
издвојување средства за станбена изградба и за 
исплатувањето на средствата за покривање на раз-
ликата во станарината („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/65) во точката 4 по ставот 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Издвојување и плаќање на средствата од ста-
вот 2 под 1 на оваа точка ќе се врши на начинот и 
според местото на плаќањето како што се врши из-
двојување и плаќање на придонесот од личниот до-
ход од работен однос." 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„Органот на управата на општинското собрание 

издвоените средства од посебната сметка за покри-
вање на разликата во станарината (субвенционира-
ње на станарината) ќе ги распределува на органи-
зациите за стопанисување со станбени згради три-
месечно, а врз основа на тримесечни збирни прес-
метки за покривање на разликата во станарината. 
Организацијата за стопанисување со станбени згра-
ди му поднесува тримесечна збирна пресметка за 
покривање на разликата во станарината на органот 
на управата на собранието на општината на чија 
територија се наоѓаат станбените згради ОДНОСРТО 
становите со кои таа организација управува. Ако 
средствата на посебната сметка за покривање на 

разликата во станарината не се доволни да ги по-
кријат поднесените барања во целина, органот на 
управата на општинското собрание ќе изврши рас-
пределба сразмерно со расположивите средства. 

Средствата за покривање на разликата во ста-
нарината ќе ги распределува на организациите за 
стопанисување со станбени згради органот на упра-
вата на собранието на Градот, во смисла на ставот 
1 од оваа точка, ако собранието на градот, со соглас-
ност од сите општини во составот на градот, донесе 
одлука тие средства да се уплатуваат на посебна 
заедничка сметка. 

Тримесечната збирна пресметка за покривање 
на разликата во станарината ги содржи следните 
податоци: 

1) вкупен износ на договорените полни станари-
ни за сите станови и станбени згради (член 120 став 
3 од Законот за станбените односи — „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/66) што се наоѓаат на терито-
ријата на собранието на општината чиј орган на 
управата ги распределува издвоените средства од 
посебната сметка за покривање на разликата во 
станарината; 

2) вкупен износ на делот на станарината ко} 
непосредно го плаќаат носителите на станарско 
право (член 120 став 4 од Законот за станбените 
односи); 

3) вкупен износ на пресметаната амортизација 
за сите станови и станбени згради за кои се бараат 
средства од посебната сметка за покривање на раз-
ликата во станарината (член 20 став 2 од Законот 
за нормите на амортизацијата на основните сред-
ства на стопанските организации (..Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/63, 22/64, 52/64, 20/65 и 57/65). 

Врз основа на податоците од ставот 3 на оваа 
точка органот на управата на собранието на општи-
ната односно на собранието на градот ќе утврди кој 
износ треба да се исплати како разлика во станари-
ната од посебната сметка. Тој износ не може да 
биде поголем од износот на пресметаната амортиза-
ција наголемен за процентот пропишан во членот 
3 став 2 на Законот за издвојување средства за 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 — Страна 451 

станбена изградба. Ако е разликата помеѓу полната 
станарина (став 3 под 1) и делот на станарината 
што го плаќаат носителите на станарско право (став 
3 под 2) помал од износот на пресметаната аморти-
зација наголемен за пропишаниот процент, на име 
разлика во станарината ќе се исплати тој помал 
износ. 

3. Оваа наредба влегува .во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1 '. 

Бр. 2-2-5446/1 
13 јуни 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. P-

265, 

Врз основа на членот 2*2 став 3 и членот 42 од 
Основниот закон за семето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство 
м шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НЕСОРТНОТО СЕМЕ И ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ 
МЕШАВИНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ ШТО МО-

ЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1. Работните организации можат да пуштаат во 
промет и да користат за сопствени потреби земјо-
делско несортно семе од следните видови: коноп 
(Cannabis sativa L.); сточен грашок (Pisum arvense 
L.); лупина (Lupinus spp.); граор (Vicia spp.); лен 
(Linum usisatissium L.) просо (Panicum spp.); мухар 
(Setaria spp.); сусам (Sesamum orientale L.); кики-
ритки (Arachis hypogrea L.): еспарзета (Onobrychis 
sativa Lem.); ѕвездан (Lotus corniculotus L.); лу-
церка (Medicago spp.); детелина (Trifolium spp.); 
треви; овошки; винова лоза, цвеќе, зеленчук и аро-
матични и лековити растенија. 

Несортното семе од видовите наведени во ставот 
I на оваа точка може да се пушта во промет и да се 
користи за сопствени потреби затоа што нема сортно 
семе од тие видови или го нема во доволна ко-
личина. 

2. Работните организации можат да пуштаат во 
промет мешавини на семе од следните земјоделски 
култури: ^ 

1) мешавини само на озими или само јари грго-
ри; 

t) мешавини само на озими или само на јари 
граори со само озимен односно со само јар сточен 
Прашок; 

3) мешавини на треви; 
4) мешавини на треви со детелини, луцерка или 

ѕвездан; * 
5) мешавини на повеќе сорти од ист вид цвеќе 
Не смее да се пушта во промет некоја од меша-

Бините на семе од ставот 1 на оваа точка ако содр-
жи примеси на други културни билки над процен-
тот пропишан со Правилникот за нормите на ква-
литетот за одделни видови земјоделско семе и 
другите услови за пуштање семе во промет и за 
Единствената метода за вршење анализа на семе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/66) во која и да 
било чиста култура која е составен дел на ме-
шавината. 

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

Бр. 08-1898/1 
27 април 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви!*, е. р. 

266. 

Врз основа на членот 59 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕ-
КУ КОИ RE СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ 

НА ПРАТКИ НА РАСТЕНИЈА 

1. Во Наредбата за определување на граничните 
премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз 
на пратки на растенија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/65) во точката 1 одредба под 1 по зборот: 
„Копер", се додава зборот: „Копривница,". 

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

Бр. 08-2443/1 
7 јуни 1966 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Душан Илиеви!^ е. Р> 

267. 

Врз основа на членот 6 став 2 и чл. 6а и 11 од 
Уредбата за начинот за формирање на цените и за 
пресметување на разликата во цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 
22/66), генералниот директор на Сојузниот завод за 
цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

СУРОВА КЦЖА И ВОЛНА 

1. Во Наредбата за формирање на продажните 
цени за сурова кожа и волна („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65) во точката 2 став 1 наименувањата 
и цените за волна мерино, полу мерино и цига ја се 
менуваат така што да гласат: 

,1 мерино 51,60 
1а полумерино 43 
16 полумерино 37 
Па цигаја 32 
Иб цига ја 30" 
2. По точката 3 се додава нова точка За, која 

гласи: 
„За. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 3 од 

оваа наредба, работните организации што произве-
дуваат волна сами или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители можат со прет-
пријатијата на текстилната индустрија да ја дого-
вараат продажната цена на волната според условите 
на пазарот, ако со тие претпријатијата договорат и 
остварат производствено-техничка соработка за про-
изводство на волна." 

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

Бр. 04—15/1 
18 јуни 1966 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Горге Пенлив, е, р. 

Среда, 22 јуни 1966 
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268. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16 60 и 30'62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕО-

ЛОШКИ ОЗНАКИ И СИМБОЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

— Литолошки ознаки за седи-
ментни карпи — — — — JUS В.А4.052 
Ознаки и симболи за квартарни 
творби — — — — — — JUS В.А4.053 
Симболи, бои и ознаки за мета-
морфни карпи — — — — JUS В.А4.056 
Структурни ознака — — — JUS В.А4.058 
Ознаки за лежишта на мине-
рални суровини — — — — JUS В.А4.070 
Ознаки за ииженерско-геолош-
ки, хидрогволошки и гезмор-
фолошки елементи — — — JUS В.А4.080 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ева решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 03-3778/1 
2 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р 

269. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
не сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРКА- • 

ЛЕНКИ ЛЕЖАИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Тркалечки лежаи. Толеранции 
на класите 6, 5 и 4 за прстени 
лежаи со цилиндричен проврт, освен 
за конично валчени лежаи — — JUS М.С3.758 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јануари 1967 година. 

Бр. 14-3776/1 
2 јуни 1966 година 

Белград 

270. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

СТАНДАРД ЗА ЦИНК 

1. Во југословенскиот стандард за Цинк — JUS 
C.E1.0G2, што е донесен со Решението за југосло-
венскиот стандард за ценк и за преста-
нок на важењето на стандардот за цинк во 
издание од 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/57) во точката 4, во табелата 2, за цинк од ви-
дот Zm, Zm и Zm. се вршат дополненија во колоната 
под називот: „Мере у mm:" така што во потколоната 
под „1" под бројот: „420" се додава бројот: „440", во 
потколоната под „а" под бројот: „220" — бројот: 
„220" а во потколоната под ,,h" под бројот: „45" — 
бројот: „47". Во колоната под назив: „Тежина kg" 
под зборовите: „26 до 27" се додаваат зборовите: 
„до 30". 

Под табелата се додава текстот: „Примедба: Не-
ки блокови - могу имати наливене ножице, ради 
лакшег руковања слоговима блокова при транс-
порту.". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот дсп од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-3775/1 
2 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за сос-
тавување на периодичната пресметка на работните 
организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/66, се потпаднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕ-
РИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

Во членот 4 точка 8 зборовите: „работни органи-
зации," и зборовите: „членот 26 став 3 и" се бришат 
и се додава по погрешка изоставениот став 2, кој 
гласи: „Посебните угостителски единици основани 
од страна на работни организации според одредбите 
на членот 26 став 3 од Основниот закон за угости-
телската дејност, се третираат како и другите ра-
ботни единици на тие организации." 

Во членот 12 став 2 точка 11 наместо: „(513—00)" 
треба да стои: „(514—00)". 

Во членот 26 точ. 6 и 10 наместо зборовите: „се 
пополнуваат" треба да стои: „се внесуваат". 

Во членот 29 точка 18 наместо зборовите во за-
града: „од ред. бр. 48 до 51" треба да стои: „од ред. 
бр. 48 до 50", во точката 21 наместо зборовите во 
заграда: „од ред. бр. 54 и 57" треба да стои: „од ред. 
бр 51, 54 и 57" и во точката 23 став 2 наместо збо-
ровите: „(ред\бр. 54)" треба да стои: „(ред. бр. 51 
плус 54)". 

Во образецот ППР-1 под ред. бр. 35 наместо: 
„(16 f 23 до 34)" треба да стои: „(16-[-204-23 до 34)". 

Во образецот ППР-ДБ-1 под ред. бр. 58 наместо: 
„(544-57)" треба да стои: „(51 + 54-f57)". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел« 
град, 18 јуни 1966 година. 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 
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У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО ЈОРДАН 

I 
Се назначува 
Мустафа Виловиќ, амбасадор на СФРЈ во Си-

риската Арапска Република, и за извонреден пра-
теникон ополномоштен министер на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Јордан, со 
седиште во Дамаск. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
13 јуни 1966 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Советот за координација на 
информативната дејност за странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/64), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА ИНФОРМА-

ТИВНАТА ДЕЈНОСТ ЗА СТРАНСТВО 

Се разрешува од функцијата член на Советот за 
координација на информативната дејност за стран-
ство ч Александар Петковиќ, а за нов член на овој 
Совет се именува Драгутин Гургев, член на Коми-
сијата за меѓународна соработка и врски на Сојуз-
ниот одбор на ССРНЈ. 

В бр 78 
11 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПО-
МОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува Креачиќ Олга од должноста по-
мошник секретар во Сојузниот секретаријат за 
информации, поради одење во пензија. 

Б. бр. 79 
11 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОУЧУ-

ВАЊЕ НА УЧИЛИШНИ И ПРОСВЕТНИ 
ПРАШАЊА 

1. Во Советот на Југословенскиот завод за про-
учување на училишни и" просветни прашања деле-
гираат претставници: 

1) Сојузниот секретаријат за образование и кул-
тура; 

2) Централниот совет на Сојузот на синдикати-
те на Југославија; 

3) Централниот комитет на Сојузот на младина-
та на Југославија; 

4) Сојузната стопанска комора; 
5) Заводот за унапредување на ш кол ств ото на 

СР Босна и Херцеговина; 
6) Заводот за унапредување на стручното обра-

зование на СР Хрватска; 
7) Сојузот на педагошките друштва на Југо-

славија. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот по еден прет-
ставник. 

Б. бр. 76 
11 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамбол ик, е. p. 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ШТО ЌЕ ПОД-
ГОТВИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОДИФИКАЦИЈА НА 

ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА СЕМЕЈНОТО 
ПРАВО 

За претседател и членови на Комисијата што 
ќе подготви материјали за кодификација на про-
писите од областа на семејното право, се именуваат: 
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за претседател: 
1) Драгутин Косовац, секретар на Сојузниот 

секретаријат за здравство и социјална политика; 

за членови: 
2) Тодор Анастасов, судија на Врховниот суд на 

Македонија; 
30 Ирена Бјелиќ, член на Главниот одбор на 

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Хрватска; 

4) др Алојз Финжгар, професор на Правниот 
факултет во Љубљана; 

5) Вјера Ковачевиќ, помошник во Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика: 

6) др Ана Прокоп, професор на Правниот ф а -
култет во Загреб; 

7) Јакша Радовиќ, судија на Врховниот суд на 
Србија; 

8) Бранка Савиќ, претседател на Југословенски-
от одбор за социјален труд: 

9) др Алија Силајџић, професор на Правниот 
факултет во Сараево; 

10) др Милош Стеванов, вонреден професор на 
Правниот факултет во Нови Сад. 

11) др Михајло Ступар, професор на Правниот 
факултет во Белград. 

Б. бр. 77 
11 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 30 од 4 ноември 1965 година об-
јавува* 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
шумите: 

Закон за измени на Законот за Патниот фонд 
на СР Словенија; 

Закон за Заводот за школство на СР Словенија; 
Одлука за употреба на 2°/о данок на промет на 

стоки на мало за отстранување на штети предизви-
кани од поплави; 

Одлука за согласноста на Заклучокот за споју-
вање на Заводот за унапредување на школството 
на СР Словенија и Заводот за СР Словенија за 
стручно образование, како и за претворање тие 
заводи во Завод за школство на СР Словенија; 

Заклучок за дозвола за припојување и споју-
вање на железничките транспортни претпријатија 
во СР Словенија; 

Заклучок за разрешување на судија на Врхов-
ниот суд на СР Словенија; 

Заклучок за определување бројот и за изборот 
на судии поротници на Врховниот суд на СР Сло-
венија; 

Заклучок за разрешување на судии на Окруж-
ниот суд во Марибор; 

Заклучок за определување бројот и за изборот 
на судии поротници на Окружниот суд во Ново 
Место; 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
мошникот на републичкиот секретар за школство 
и на именувањето на помошник на републичкиот 
секретар за просвета и култура; 

Решение за именување директор на Заводот на 
СР Словенија за резерви; 

Решение за именување два претставника на оп-
штествената заедница за Советот на Арборетумот, 
Волчји Поток; 

Решение за разрешување на директорот на За-
едницата птт претпријатија во Љубљана: 

Решение за разрешување на главниот инспектор 
на птт сообраќајот при Заедницата на птт претпри-
јатија во Љубљана 

Во бројот 31 од 11 ноември 1965 година објавува: 
Закоп за органите за вршење определени ра-

боти од областа на железниците во СР Словенија; 
Закон за органот на управата за вршење ин-

спекција на птт сообраќајот и птт услуги во СР 
Словенија; 

Закон за престанок на важењето на Законот, за 
оружјето; 

Закоп за укинување на Фондот на СР Словенија 
за унапредување на земјоделството; 

Закон за укинување на Фондот на СР Словенија 
за нестопански инвестиции; 

Закон за укинување на Фондот на СР Словенија 
за социјални установи: 

Одлука за согласност на измената на Финан-
сискиот план на Фондот на СР Словенија за школ-
ство за 1965 година; 

Одлука за согласност на измената на Финансис-
киот план на Фондот на СР Словенија за ^ 'стопан-
ски инвестиции за 1965 година; 

Одлука за задачите на Административната ко-
мисија на Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија; 

Одлука за основање Републички штаб за зашти-
та од елементарни и други тешки несреќи и за име-
нување неговите членови; 

Решение за разрешување на членови на Дис-
циплинскиот суд на СР Словенија и на Вишиот 
дисциплински суд на СР Словенија, како и за име-
нување претседател, заменик претседател, член, за-
меник член и секретар на Вишиот републички дис-
циплински суд; 

Решение за именување претседател и членови 
на Одборот за доделување Жагаровите награди; 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
мошникот на републичкиот секретар за законодав-
ство и организација; 

Наредба за заштита на земјишта во Камник. 
Во бројот 32 од 18 ноември 1965 година објавува: 
Решение за највисоките износи на дневници за 

службени патувања во странство што на републич-
ките органи им се признаваат во материјални тро-
шоци; 

Решение за именување директор на Здружени-
ето на железничкото траспортно претпријатие во 
Љубљана. 

Во бројот 33 од 25 ноември 1965 година објавува: 
Зѕосон за вршење определени работи од областа 

на" радиото и телевизијата; 
Одлука за определување бројот на претставни-

ци на општествената заедница што ги именува Со-
бранието на СР Словенија во советите на високо-
школските установи и нивните здруженија; 

Заклучок на Комисијата за проучување на ви-
сокото школство во СР Словенија; 

Заклучок за именување претставници на опште-
ствената заедница што ги именува Собранието на 
СР Словенија во советите на високошколските ус-
танови и нивните здруженија; 

Заклучок за именување членови во Советот во 
Словенечкиот народен театар во Љубљана; 

Заклучок за именување членови во Советот на 
Словенска филхармонија во Љубљана; 

Одлука за мерилата за пресметување на био-
лошката амортизација на шумите на кои постои 
право на сопственост и за користење средства од 
таа амортизација; 
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Одлука за најниските износи на цената на др-
вото во пењ за дрвото од шумите на кои постои 
право на сопственост; 

Решение за потврда на разрешувањето на по-
мошникот на директорот на Заводот на СР Слове-
нија за планирање. 

Во бројот 34 од 9 декември 1965 година објавува: 
Правилник за пријавување и одјавување на 

радио-дифузни приемници и за плаќање претплата; 
Решение за основање Општинско јавно обви-

нителство БО Постојна и за укинување на Општин-
ското јавно обвинителство во Сежана. 

Во бројот 35 од 16 декември 1965 година обја-
вува: 

Толкување на членот 6 од Уредбата за издато-
ците за патни и други трошоци што на републич-
ките органи им се признаваат во материјални тро-
шоци; 

Решение за разрешување на вршителот на 
должноста на Педагошкиот институт БО Љубљана 
и за именување вршител на должноста на ди-
ректор на Заводот за школство иа СР Словенија; 

Решение за именување вршител на должноста 
на директорот на Педагошкиот институт во Љуб-
љана; 7 

Решение за разрешување на директорот на За-
водот за унапредување на школството на СР Сло-
венија; 

Решение за разрешување на директорот на За-
водот на СР Словенија за стручно образование; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за заштитното време и за најмалите должини на 
риби и ракови за лов; 

Решение на Уставниот суд на СРС за поништу-
вање на некои одредби од Наредбата на Советот за 
урбанизам и комунални работи на Општинскиот 
народен одбор Пиран за височината и користењето 
на таксите за ^услуги што ги врши за одврзуваше 
на ѓубре и отпадоци овластеното претпријатие во 
Пиран. 

Општи акти иа самоуправните организации, и 
тоа: 

Заклучок за финансиските планови на Фондот 
на инвалидското и пензиското осигурување, на фон-
дот на додаток на деца и на фондот на задолжи-
телното здравствено реосигурување за 1966 година; 

Заклучок за плаќање придонес за социјално 
осигурување за некои категории осигуреници; ' 

Заклучок за определување на придонесот за 
социјално осигурување за определени категории 
лица што уживаат одделни права од социјалното 
осигурување; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствената заштита на пензионерите за 1966 
година; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравственото осигурување на уживателите на со-
цијални поткрепи. 

Во бројот 36 од 29 декември 1965 година обја-
вува : 

Закон за Буџетот на Социјалистичка Република 
Словенија (Републичкиот буџет) за 1966 година: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
воведување и 2а стопите на републичките придоне-
си, даноци и такси; 

Закон републичкиот данок на промет на сто-
ки на мало; 

Закон за определување дополнителни средства 
на општините; 

Закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници; 

Закон за семето; 
Закон за водниот придонес за 1966 година; 
Закон за надоместокот за експроприраните гра-

дежни, земјоделски и неплодни земјишта; 
Закон за правата и должностите на станарите 

при управувањето со станбените згради; 

Закон за регистарот на постојаното живеалиште 
и за евиденцијата на привременото престојували-
ште; 

Закон за здруженијата на граѓаните; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

градовите што се поделени на општини; 
Закон за укинување на Фондот на СР Слове-

нија за изградба на станбени згради; 
Закон за организацијата и финансирањето на 

запослувањето; 
Закон за здравственото осигурување на зем-

јоделците; 
Закон за условите за основање комунална за-

едница на социјално осигурување на работниците, 
комунална заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците и комунален завод за социјално оси-
гурување; 

Закон за измена на Законот за здравствената 
заштита на земјоделците учесници на Народноосло-
бодителната војна и на членовите на нивните се-
мејства; 

Закон за највисоката граница до која може да 
се определи стопата на основниот придонес за 
здравствено осигурување на работниците; 

Одлука за бројот на членовите на првото соб-
рание на комуналната заедница на социјално оси-
гурување на земјоделците и за начинот на изборот 
на членови на тие собранија; 

Одлука за согласност на определување стапите 
на придонесот за инвалидско и пензиско осигуру-
вање, како и на придонесот за додаток на деца; 

Одлука за согласност на четвртата измена на 
Финансискиот план на Патниот фонд на СР Сло-
венија за 1965 година; 

Препорака за привремено финансирање на СТ^УЧ 
ното школство во СР Словенија: 

Заклучок за определување на бројот и за из-
борот на судии поротници на Окружниот суд ве 
Крањ; 

Заклучок за определување на бројот и за из-
борот на судии поротници на Општинскиот суд во 
Цеље; 

Решение за согласност на постојаното запирање 
на превозот на патници и стоки на некои желез-
нички пруги; 

Решение за верификација на гимназии. 
Општи акти на самоуправните огранизацм«, и 

ioa: 
Заклучок за стопите на основниот придонес за 

инвалидско и пензиско осигурување, на придоне-
сот за додаток на деца и на придонес за осигуру-
вање за несреќа при работа и професионално забо-
лување; 

Заклучок за височината на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за покри-
вање на зголемените обврски од инвалидското и 
пензиското осигурување, што настануваат поради 
сметање на стаж на осигурување со наголемено 
траење и поради намалување староски граници за 
осигурениците на определени работни' места односно 
работи. 

Во бројот 37 од 31 декември 1965 година обја-
вува : 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Одлука за определување шумскостопански под-

рачја во СР Словенија: 
Заклучок за стопанисување со станбените згра-

ди односно становите на републичките органи; 
Решение за разрешување на директорите на 

железничките транспортни претпријатија во Нова 
Горица и Ново Место; 

Решение за разрешување на главниот инспектор 
на Инспекцијата на железничкиот сообраќај при 
Заедницата на железничките претпријатија во 
Љубљана: 

Наредба за обележување на дрвата за домашна 
употреба; 

Општи акти на самоуправните организации, и 
тоа: 
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Заклучок за измена и дополнение на Заклучо-
кот за мерилата и начинот на распоредување на 
осигурениците-занаетчии во осигуренички разреди. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 35 од 6 октомври 1965 година 
објавува: 

Закон за наградување ученици во стопанството; 
Закон за определување надоместок за потпол-

но експроприрано селскостопанско и неплодно зем-
јиште во 1965 година; 

Закон за тарифата, за определување надомес-
ток за експроприрано градежно земјиште; 

Закон за организацијата и финансирањето на 
запос лу вањето; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Наредба за изменување и дополнување на На-
редбата за одредување заштитен и незаштитен ди-
веч; 

Наредба за измена на Наредбата за одведува-
ње ловостој на одделни видови заштитен дивеч: 

Репение за измена на Решението за отштетен 
ценовник за сторената штета на заштитниот дивеч. 

Во бројот 36 од 13 октомври 1965 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за образување Совет за иселенички прашања 
на Извршниот совет; 

Решение за именување Матична комисија за 
извршување на подготвителните работи за почеток 
со работа на Вишата школа за физичка култура 
во Скопје; 

Репение за именување два члена на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за кредитирање и сти-
пендирање на студентите; 

Решение за определување установи за вршење 
испитувале на лекови; 

Извештај за резултатите од дополнителните из-
бори за пратеник во Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
изборната единица Прилеп III. 

Во бројот 37 од 22 октомври 1965 година објавува: 
Уредба за највисоките "износи на патни и доуги 

трошоци на работниците во републичките органи 
на управата iinfo им се признаваат во материјални 
трошоци; 

Одлука за користење на средставата од Репуб-
личкиот резервен фонд; 

Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за бројот на студентите што можат да се за-
пишат на одделни факултети во учебната 1965/1966 
година. 

Во бројот 38 од 5 ноември 1965 година објавува: 
Уредба за образување Совет за економски пра-

шања при Републичкиот завод за стопанско пла-
нирање; 

Решение за именување членови на Советот на 
Едектромашинскиот факултет во Скопје; 

Решение за именување членови на Советот на 
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје; 

Решение за именување членови на Советот на 
Архитектонско-градежниот Факултет во Скоп1е; 

Решение за размешување и именување дирек-
тор на Филхармонијата на СР Македонија; 

Упатство за проверување и утврдување на 
стручна способност за самостојно обавување на 

угостителската дејност. 
Во бројот 39 од 17 ноември 1965 година објавува: 
Закон за изменување на Законот за стопанско-

-план^ките мерки и за употребата на републичките 
средства во 1965 година; 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за укинување на Републичкиот инвестиционен 
фонд; 

Закоп за износот на минималниот личен доход 
на работниците; 

Одлука за давање согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за отопите 
на основниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување и придонесот за додаток на деца за 
1965 година; 

Одлука за образување и именување Совет за 
народна одбрана: 

Одлука за именување Републичка комисија за 
физичка култура; 

Одлука за уважување оставка и избор на пра-
теник на Соборот на народите на Сојузната скуп-
штина ; 

Одлука за разрешување на член на Одборот за 
општествен план и финансии на Републичкиот со-
бор на' Собранието на СР Македонија; 

Одлука за разрешување на претседател на 
Заќонодавно-правната комисија на Собранието на 
СРМ; 

Одлука за избор на претседател и разрешување 
судии иа окружните судови; 

Одлука за избирање судии-поротници во Репуб-
личкиот совет за прекршоци; 

Одлука за определување состав на конкурсна 
комисија на Ж Т П — Скопје; 

Препорака за подобрување состојбата, финан-
сирањето и остварувањето на социјалната заштита; 

Одлука на Уставниот суд на Македонија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

202. Одлука за определување на електросто-
панските претпријатија што имаат право 
на надоместок на разликата помеѓу нив-
ната калкулативна цена и' пропишаната 
највисока продажна цена за електрична 
енерп^ја, како и за определување износот 
на таа разлика — — — — — — — 429 

2*63. Правилник за нормите на квалитетот за 
одделни видови земјоделско семе и други-
те услови за пуштање семе во промет и 
за Единствената метода за вршење анали-
за на семе — — — — — — — — 249 

264. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за пресметување и начинот на из-
двојување средства за станбена изградба 
и за исплатувањето на средствата за 
покривање на разликата во станарината 450 

265. Наредба за несортно семе и за дозволе-
ните мешавини на земјоделско семе што 

• можат да се пуштаат во промет — — — 451 
266. Наредба за дополнение на Наредбата за 

определување на граничните премини ппе-
ку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз 
на пратки на растенија — — — — — 451 

267. Наредба за измена и.дополнение на На-
редбата за формирање на продажните 
цени на сурова кожа и волна — — — 451 

268. Решение за југословенските стандарди 
за геолошки ознаки и симболи — — — 452 

269. Решение за југословенскиот стандард за 
тркалечки лежаи — — — — — — 452 

270. Решение за дополнение на југословен-
скиот стандард за цинк — — — — — 452 

Исправка на Правилникот за составување на 
периодичната пресметка на работните ор-
ганизации — — — — — — — — 452 


