“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/14

Врз основа на член 5 став 6 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СНАБДУВАЧОТ ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ ВО
РЕГИСТАРОТ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТРИТЕ И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во
регистарот на саден материјал,содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на
барањето за запишување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 08/07), образците 1, 2 и 3
се заменуваат со нови образци 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.

Бр. 18-139/1
27.03.2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Димовски, с.р.

“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/14
БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Образец 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СНАБДУВАЧОТ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈЛА ОД
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА И ЗА ОДГОВОРНОТО СТРУЧНО ЛИЦЕ
I. Регистерски број на
снабдувачот: РБС

СЕМЕ
Дата : ________________

/При првиот упис пополнува Управата/

Број на решение за упис во регистар : ________________ Службена белешка : ___________________________




Прв упис



Измена

Дополнување



Бришење

II. 1. Снабдувач / презиме и име или назив на фирмата:......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
1а.

Производство

1б.

Правно лице

Подготовка за пазар

Трговија

Физичко лице трговец

/со Х означете дејност

Увоз

Земјоделиц

Земјоделец-член на семејство

2. ЕМБГ
2а. Матичен број:

(пополнува физичко лице)

3. Даночен број:

4. Адреса: Општина: ............................................................... Населба: ..............................................................................
Улица: ..................................................................................

Куќен бр.

Поштенски број .................................................
Пошта
5. Телефон:

6. МОБ:

/

/

Подрачен код / Телефонски број

7. На адресата вршам барем една од дејностите:

ДА

Не НЕ

ДА

НЕ

8. Дејности ги вршам и на други локации:
III. Евидентен број на одговорното стручно лице

СЕМЕ -

/При прв упис пополнува Управата/

IV. 9. Одговорно стручно лице /со Х означете соодветно/
Во редовен работен однос

Снабдувач сам

Во договорен однос

Кооперација

10. Име и презиме на осговорното стручно лице, додека тоа не е самиот снабдувач
........................................................................................................................................................................................
11.Даночен број:

12. Единствен матичен
број на граѓанинот:

13. Адреса: Општина: ...........................................................
...........................................................................................

Населба:

Улица:..................................................................................
Поштенски број .................................................
Пошта
14. Телефон:
/

Куќен

Подрачен код / Телефонски број

15. МОБ:

број:
/

“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/14

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО
V. Пријава / Одјава на местото на производство бр. ______
РБС
Доделен: _______________
Дата
/со Х означете ги видот на местото на производство/



Локација на
производств
о



Локација на
доработка/подготовк
а за тргување





Магацин

Дистрибутивен
центар



Продажно место

1. Назив на местото на производство (домашно име на земјоделското стопанство)
............................................................................................................................................................................................................
2. Адреса: Општина: ....................................................................... Населба: .................................................................................
Улица: .............................................................................................. Куќен бр.
Поштенски број .................................................
Пошта
Телефон:

МОБ:

/

/

Подрачен код / Телефонски број

3. Објекти на таа адреса (вклучувајќи и покриени простори за производство):
 Стакленик
 Пластеник
 Магацин
 Магацин
Површина (м2)
Површина (м2)



Друго

4. Земјоделски земјишта (ЗЗ) на таа адреса:
Вид ЗЗ
 Нива(и)
Површина (ha)



Друго



Траен насад (и)



Тревник (ци)

5. Вид (ови)/ група(и) на семенски материјал од земјоделски растенија, на кои се однесува дејноста:
Семенски компир
Материјал за размножување на украсни растенија
Материјал за размножување односно овошни садници
Материјал за вегетативно размножување на винова лоза
Материјал за размножување односно материјал за садење
на градинарски растенија

VI. Одговорно стручно лице за тоа место на производство
 Наведено во точка IV

/со Х означете ги видот на местото на производство/
Семе за фуражни растенија
Семе за маслодајни, влакнодајни растенија и тутун
Семе за репа
Семе за градинарски растенија
Семе за житни растенија



Друго од тоа што е наведено во точка IV

Презиме и име на одговорното стручно лице, доколку е друго од кое што е наведено во точка IV:
..................................................................................................................................................................................
Однос со снабдувачот:
 Редовен работен однос
 Договорен однос
Даночен број:

Единствен
матичен број на
граѓанинот:

Адреса: Општина: ........................................................... Населба: ................................................................................
Улица: .............................................................................. Куќен број:
Поштенски број .................................................
Пошта
Телефон:
/

МОБ:

/

Подрачен код / Телефонски код

Со потпис гарантирам за точноста на податоците:
_______________________________________
Читлив потпис на снабдувачот односно одговорно лице на правното лице (и печат*)
Дата:

/

/

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските
друштва

“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/14

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Образец 2. ИЗЈАВА НА СНАБДУВАЧОТ
I. Регистарски број на
снабдувачот:

Дата:
/Пополнува Управата/

I I. ИЗЈАВА НА СНАБДУВАЧОТ
Долу потпишаниот
Име и презиме на снабдувачот ( за физички лица ) / име на фирмата, како и име и презиме на одговорното лице за застапување ( за
правни лица )

____________________________________________________________________________Адр
еса ( населба, улица и куќен број )

Поштенски број и име на поштата

1. изјавувам (е) , дека сум (сме) спремен (и) и способен (ни) да ги исполнувам (е)
следниве пропишани услови :
- дека за одделни видови на земјоделски растенија има план за производство со определени критични точки , кои би
можеле да влијаат на квалитетот на семенскиот и садниот материјал од земјоделски растенија ( посебно за сортната
автентичност и автентичност на видот , чистотата како и здравствената состојба ),
- перманентно следење и надзор над производството ва семенскиот и садниот материјал од земјоделски растенија , во
согласност со планот од претходната алинеа , спроведување на мерките за обезбедување на усогласеност на семенскиот
и садниот материјал од земјоделски растенија со пропишаните услови ( посебно во поглед на заштита од штетните
организми ), како и на пропишан начин водење на белешки за надзор и спроведените мерки,
- веднаш да се извести надлежниот фитосанитартен инспектор , односно Фитосанитарната Управа на Р.М. ( во
понатамошниот текст : Управа ) , за појавување или сомнеж на појавување на карантински штетни организми на местото
на производство,
- да обезбеди следење и препознавање на секоја партија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија во
сите фази на производство и подготовка за пазар , при магационирање , продажба и набавување на семенскиот и садниот
материјал,
- да води белешки на пропишан начин и да ги чува доказите за одржувањето на сортата односно за набавување или
производство , купување или увоз на материјал за размножување од земјоделски растенија , за подготовка за пазар , за
залихи, за продажба или набавка на семенски и саден материјал од земјоделски растенија,
- да овозможи изведување на службен или инспекциски надзор и да дозволи земање на мостри ,
- а време на службен или инспекциски надзор, да го придружува надлежниот инспектор снабдувачот сам , односно
негово одговорно стручно лице , на негово барање да му ги поднесува доказите и белешките , кои снабдувачот мора да
ги чува односно на надлежниот инспектор да му ги понуди сите потребни информации ,
- да ги спроведува пропишаните мерки , одредени при службен или инспекциски надзор ,
- да ги чува сите докази и белешки од претходните алинеи најмалу 3 години ,
- во управата да ги пријави сите измени на податоците кои се водат во регистарот , во рок од 30 дена од нивното
настанување, посебно во поглед на дејноста на снабдувачот , одговорното стручно лице односно вид на земјоделски
растенија,
- како и да ги исполнува другите пропишани обврски во согласност со прописите , кои го регулираат семенскиот и садниот
материјал од земјоделски растенија ;

2. Изјавувам (е) и дека сум (сме) запознаен (и) со обврските, на кои ќе бидам (е)
изложен (и) , во случај на кршење односно неисполнување на горенаведените
барања.
Дата:__________________

______________________________________________________
Потпис на снабдувачот / одговорното лице за застапување (и печат*)

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските
друштва

“Службен весник на Република Македонија” бр. 68/14

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Образец 3. ИЗЈАВА НА СНАБДУВАЧОТ И НА ОДГОВОРНОТО СТРУЧНО ЛИЦЕ
I. Регистарски број на
снабдувачот:

Дата:
/пополнува Управата/

II. ОВЛАСТУВАЊЕ НА СНАБДУВАЧОТ
Долу потпишаниот
____________________________________________________________________________
Име и презиме на снабдувачот(за физички лица)/ име и презиме на одговорното лице за застапување (за правни лица)

Адреса (населба, улица, куќен број)

Поштенски број и име на поштата

овластувам (е)__________________________________________, дека во мое (наше) име
име и презиме на одговорното стручно лице

ќе биде одговорен (а) за исполнување на обврските на снабдувач, наведени во
образец 2
Дата:___________________

______________________________________________________
Потпис на снабдувачот/одговорно лице за застапување (и печат*)

III. ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНО СТРУЧНО ЛИЦЕ
Долу потпишаниот___________________________________изјавувам, дека сум
запознаен(а)
име и презиме на одговорното стручно лице

со овластување на снабдувачот од точка II и дека се согласувам со него.
Дата:___________________

___________________________________________
Потпис на одговорно стручно лице

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските
друштва

