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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 5-a ставови (3) и (4) 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, 43/14, 129/15, 39/16 и 71/16), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА УСЛОВИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН 

МАТЕРИЈАЛ ОД АВТОХТОНИ СОРТИ, КАКО И 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 

РЕГИСТЕРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И 
САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД АВТОХТОНИ СОРТИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите,  формата и содржината на барањето за 
запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони 
сорти, како и содржината и начинот на водење на регистарот на снабдувачи на 
семенски и саден материјал од автохтони сорти. 

Член 2 

Снабдувачот за да се запише во регистарот на снабдувачи на семенски и саден 
материјал од автохтони сорти,  треба да ги исполни следниве услови:   
- да има соодветно земјоделско земјиште и  
- да поседува соодветна опрема за производство, доработка, пакување, етикетирање и 
трговија. 

Член 3 

(1) Барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден 
материјал од автохтони сорти, се поднесува во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог, 
кој е составен дел на овој правилник. 

Член 4 
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(1) Регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти ги 
содржи следниве податоци:  
- реден број;  
- име и презиме на снабдувач;  
- адреса на снабдувачот;  
- број и датум на решение;  
- дејност на снабдувачот;  
- вид на земјоделски растенија;  
- име на автохтона сорта; и  
- забелешка. 

(2)  Регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти се 
води во електронска форма. 

Член 5 

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

Бр. 02-7362/3 Министер за земјоделство, 

2 септември 2016 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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