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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 23 став (5) 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 ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ И ВИСИНАТА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува форма и содржина на барањето, начинот и висината на 
надоместокот за издавање на официјални етикети за сертифициран семенски и саден материјал. 

Член 2 

Барањето за издавање на официјални етикети (во понатамошниот текст: барање) се изготвува на 
хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци: 
 - назив на органот до кој се доставува барањето;  
- назив на барањето;  
- име и презиме/назив на снабдувачот; 
 - адреса/седиште на снабдувачот;  
- вид (македонско и латинско име), сорта/хибрид и категорија на семенски и саден материјал за кој 
се издава официјална етикета;  
- број на официјални етикети; 
 - забелешка; 
 - датум  и  
- потпис на барателот. 
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 

По спроведена постапка за oфицијална сертификација на семенски и саден материјал согласно 
член 18 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија на снабдувачот на 
семенски и саден материјал врз основа на поднесено барање му се издаваат официјални етикети 
за семенски и саден материјал кој се става во трговија од страна на Управата за семе и саден 
материјал. 

Член 4 

Врз основа на барањето од член 2 на овој правилник во рамките на роковите утврдени во 
прописите од областа на семенскиот и садниот материјал се утврдува потребниот број на 
официјални етикети кои треба да им се издадат на снабдувачите согласно евиденцијата за 
произведен семенски и саден материјал. 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на официјални етикети за семенски и саден материјал кај 
земјоделските растенија, (печатење на етикети, материјални трошоци за издавање и друго) по 
категории и по еден примерок со вклучен ДДВ изнесува: 
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А) За семенски материјал: 
- официјални етикети за предосновно семе 5 денари 
- официјални етикети за основно семе 5 денари 
- официјални етикети за сертифицирано семе од I ген. 3 денари 
- официјални етикети за сертифицирано семе од II ген. 3 денари 
- етикети за трговско семе 3 денари 
- неконечно сертифицирано семе 3 денари 

Б) За саден материјал: 
- официјални етикети за лозови насади 6 денари 
- официјални етикети за овошни насади 6 денари 
- официјални етикети за украсни растенија 6 денари 
- официјални етикети за градинарски растенија - расад 6 денари 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и 
висината на надоместокот за издавање на официјални етикети („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/13). 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 

Бр.18-23/3 Министер за земјоделство, 
13 март 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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ДО                                                                                                                             Прилог                                
Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство 
-Управа за семе и саден материјал - 

 

 

 

Б А Р А Њ Е  бр.________ 

за издавање на официјални етикети 

 

1. Снабдувач   ____________________________________________________________ 

2. Адреса  ________________________________________________________________ 

3. Официјални етикети за семснски и саден материјал за: 

- Вид _____________________________________________________________ 
                                               ( македонско и латинско име) 

- Сорта/хибрид _____________________________________________________  

- Категорија ________________________________________________________ 

4. Број на официјални етикети ________________________________________________ 

 

 

Дата: ______________                                                                              Барател: 

                                                                                               ___________________________ 
                                                                                                             ( Име и презиме) 
                                                             
                                                                                                                   

 


