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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 11 став (4), член 13 став (3) и член 25 став (4) од Законот за 

селекционерски права („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/09), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПОСТАПКАТА НА ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА ПРИЈАВАТА, ПОТРЕБНИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ДОКУМЕНТИ ИЛИ МАТЕРИЈАЛ 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИОНЕРСКО ПРАВО, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА СЕЛЕКЦИОНEРСКИ ПРАВА 
 

Член 1 
Содржина 

 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и постапката на поднесување на 

пријавата, потребните информации, документи или материјал  за доделување на 
селекционерско право, формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на 
селекционeрски права. 

   
Член 2 

Форма и содржината на пријавата, потребни  
информации, документи или материјал за 
доделување на селекционерско право 

 
(1) Пријавата за доделување на селекционерско право (во натамошен текст: Пријава) се 

поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство -Управа за 
семе и саден материјал (во понатамошниот текст: Управа) во два примероци и се состои 
од: 

- пријава за доделување на селекционерско право во Република Македонија, 
- потребни информации, документи или материјал  за доделување на селекционерско 

право, 
(2) Формата и содржината на пријавата за доделување на селекционерско право е 

дадена во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 
(3) Потребните информации, документи или материјал за доделување на 

селекционерско право се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Проверка на пријавата 

 
По примањето на пријавата Управата проверува: 
1) дали пријавата ги содржи податоците за: 
- адреса, име и презиме и седиште на пријавувачот и 
- адреса, име и презиме и седиште на пријавувачот односно овластеното лице, доколку 

пријавувачот е странско физичко или правно лице; 
2) дали е уредно пополнета од страна на: селекционерот, неговиот правен следбеник 

или законски наследник; 
3) дали сортата припаѓа на соодветен земјоделски растителен вид наведен во пријавата; 
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4) кој е одржувач односно одгледувач на сортата; 
5) името на  сортата; 
6) во која држава сортата била создадена, одгледувана и раширена, доколку е сорта од 

увоз; 
7) дали се извршени испитувањата на сортата на поле и во лабораторија (DUS-тест и 

VCU-тест), направени во Република Македонија или во друга земја од овластена 
институција; 

8) дали сортата е добиена со помош на генетска технологија; 
9) дали има решение за признавање на сортата; 
10) дали сортата е запишана во националната сортна листа и  
11) дали е доставен примерок од семенскиот материјал. 
 

Член 4 
Прием на пријавата 

 
(1) Ако при проверката на пријавата се утврди дека истата не е потполна, му се 

укажува на подносителот на пријавата во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на 
пријавата до Управата да ги достави сите потребни податоци, и примерок од семенски 
материјал од сортата за која се доделува селекционерско право. 

(2) Ако подносителот на пријавата во рокот од став (1) на овој член не ги отстрани 
утврдените недостатоци, пријавата се одбива. 

(3) Ако пријавата е потполна, Управата врз основа на резултатите од полските и 
лабораториските испитувања, согласно членовите 5, 6, 7, 8 и 9 од Законот за 
селекционерски права, дава свое стручно мислење до министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство за доделување на селекционерско право. 

 
Член 5 

Доказ за пренос на селекционерско   
право 

 
Ако пријавата ја поднесува подносител, кој не е селекционер на сортата, кон пријавата 

треба да се приложи и доказ за пренос на селекционерското право. 
 

Член 6 
Формата и содржината на Регистарот на   

селекционерски права 
 
(1) Регистарот на селекционерски права се води во форма на книга со евиденциски 

листови А3 формат во бела боја. 
(2) Формата и содржината на корицата на книгата и на евиденциските листови на 

Регистарот на селекционерски права се дадени на Образец 1 и 2 во Прилог 3, кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

Начин на водење на Регистарот на селекционерски права 
 
Регистарот на селекционерски права се води во Управата, во пишана и електронска 

форма.  
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Член 8 
Промена на податоците 

 
За секоја промена на податоците кои се водат во Регистарот на селекционерски права, 

подносителот на пријавата треба да ја извести Управата најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на настанување на промената. 

 
Член 9 

Престанување на важење 
 
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

видовите и сорти кај кои се врши задолжителна заштита, формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на пријавите, формата и содржината на пријавата и 
формата и содржината на сертификатот за заштита на новата сорта („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 62/08). 

 
Член 10 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
      Бр. 18-296/3 

28 септември 2010 година                       Министер, 
              Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
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