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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1045.

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 
83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КОЛИЧИНАTA НА СЕМЕНСKИОТ И САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД СОРТА КОЈА Е ВО ПОСТАПКА 
НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА ОД ЖИТНИ, ФУРАЖНИ, 
РЕПА, ГРАДИНАРСКИ, МАСЛОДАЈНИ И ВЛАКНОДАЈНИ РАСТЕНИЈА, КОМПИР, ТУТУН И ВИНОВА 

ЛОЗА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува количината на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во поста-

пка на испитување за внесување во национална сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодај-
ни и влакнодајни растенија, компир, тутун и винова лоза, за која по барање на снабдувачот може да се дозволи 
трговија и начинот на водење на евиденција.

Член 2
Количините на семенскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во 

националната сортна листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, ком-
пир, тутун и винова лоза се:
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Член 3
Евиденцијата за количините на семенскиот и садниот материјал од член 2 на овој правилник се води елек-

тронски и на хартија во бела боја во А4 формат и ги содржи следните податоци: 
- реден број, 
- снабдувач (назив и адреса), 
- број на барање и датум, 
- култура (вид)
- сорта/подлога, 
- количина на семенски/саден материјал, 
- вид на пакување, 
- број на парцела и површина на која е поставен семенскиот/садниот материјал и 
- забелешка.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за количината на се-

менскиот и садниот материјал од сорта која е во постапка на испитување за внесување во национална сортна 
листа од житни, фуражни, репа, градинарски, маслодајни и влакнодајни растенија, компир и винова лоза и на-
чин на водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/15).

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“.

    Бр. 109 -101/1                                                 Министер за земјоделство,
2 март 2020 година шумарство и водостопанство,
          Скопје                                                  Трајан Димковски, с.р.


