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20090470835
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Врз основа на член 30 став (3) и (7) од Законот за семенски и саден материјал за
земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСЕБНА
УВОЗНА ДОЗВОЛА НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
РАСТЕНИЈА
Член 1
Содржина на правилникот
Со овој правилник се пропишува содржината на барањето, формата и содржината на
образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и
саден материјал за земјоделски растенија.
Член 2
Содржина на барањето
Барањето за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски
растенија ги содржи следните податоци:
- Регистриран снабудвач/увозник (фирма и седиште и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Вид на семето/садниот материјал,
- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор
број),
- Производител/размножувач на семето,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на барателот.
Член 3
Форма и содржина на образецот
Посебната увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија се
издава на Образец со формат А4 на бела хартија и ги содржи следните податоци:
- Регистриран снабдувач/увозник (фирма и седиште и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Рок на увозот,
- Вид на семето/садниот материјал,
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- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор
број),
- Рок на извозот,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Производител/размножувач на семето/реден број во регистарот,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на овластено лице.
Образецот за посебната увозна дозвола е дадена во прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 4
Начин на водење на евиденцијата
Евиденцијата за посебната увозна дозвола за семето и садниот материјал за
земјоделските растенија се води во писмена или електронска форма.
Евиденцијата за посебната увозна дозвола ги содржи следните податоци:
- Реден број,
- Број и дата на барањето,
- Број и дата на посебната увозна дозвола,
- Снабдувач/увозник,
- Царинска тарифа,
- Вид на семето,
- Сертифицирано да/не,
- Количина во кг/број на садници,
- Држава од која се увезува,
- Држава во која се увезува семето/садници,
- Намена на семето/садници,
- Производител на семето/садници,
- Извозник на семето/садници и
- Забелешка.
Член 5
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 18-4710/1
9 април 2009 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

2 од 3

Службен весник на РМ, бр. 47 од 10.04.2009 година

3 од 3

