“Службен весник на Република Македонија” бр. 108/14

Врз основа на член 6 став 2, член 8 ставови 11 и 12 член, 15 став 2, член 16 став 3 член
17 став 3 член 18 став 5, член 27 став 13 и член 29 став 2 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 ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД
ОВОШНИ РАСТЕНИЈА НАМЕНЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОВОШЈЕ(*)
Член 1
Во Правилникот за трговија со материјал за размножување и саден материјал од овошни
растенија наменет за производство на овошје (*) (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 84/11 и 72/14), Прилозите 9 и 13 се заменуваат со нови Прилози 9 и 13 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. 18-214
01.07.2014 година
Скопје

министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
м-р Михаил Цветков, с.р.

(*) Oвој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

“Службен весник на Република Македонија” бр. 108/14

До

Прилог 9

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден материјал
- Официјален орган за сертифицирање

ПРИЈАВА
за стручна контрола на матични растенија од овошни видови
Снабдувач_______________________________________________________________________________________
Адреса / тел / факс / e – mail _______________________________________________________________________
Регистарски број (РБС) ___________________________________________________________________________
Место на производство ____________________________________________________________________________

Р.бр.

Категорија
на
матични растенија * и
здравствен статус**

Вид на
матични
растенија
***

* Предосновни
Основни и Основни II генерација
Стандардни (САС)

Овошен
вид

***

Сорта, тип,
селекција

Број растенија
Подлога

Место на
производна
парцела

Документи за потекло на
исходниот материјал за
матичните растенија
(сертификати, декларација,
број, датум)

Матични растенија за калем гранки
Матични растенија за резници, избојци и изданоци
Матични растенија за генеративни подлоги (семе)
Матични растенија за розети од јагода

**Безвирусни (Б.В.)
Тестирани на вируси (Т.В.)

Кон пријавата да се достави вцртана скица на матичните растенија
Датум ____________
Место ____________

Снабдувач:
_______________________
(Име и презиме)

М.П.*

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

“Службен весник на Република Македонија” бр. 108/14
До

Прилог 13

Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство - Управа за семе и саден материјал
- Официјален орган за сертифицирање

ПРИЈАВА
за стручна контрола на производсвото на материјал за размножување и
саден материјал од овошни растенија за __________ година
Снабдувач_______________________________________________________________________________________
Адреса / тел / факс / e – mail _______________________________________________________________________
Регистарски број (РБС) ___________________________________________________________________________
Место на производство ____________________________________________________________________________

Р.бр.

Категорија
на
материјал за размножување
и саден материјал * и
здравствен статус**

* Предосновни
Основни и Основни II генерација
Стандардни (САС)
Сертифициран

Вид на
материјал за
размножувањ
е и саден
материјал ***

***

Старост
(година)
Овошен
вид

Сорта,
тип,
селекција

Подлога

Колишина
(Број
растенија)

Потекло на материјалот за
размножување употребен за
производство
Сертификат за
конечно
сертифицирани
матични
растенија(број и
датум)

Место на
производна
парцела

Сертификат за
набавен
материјал за
размножување
(број и датум)

Семе
Резници
Ожилени резници
Изданоци
Избојци
Калем гранки
Семеници
Окуланти
Овошни садници
Розети од јагода

**Безвирусни (Б.В.)
Тестирани на вируси (Т.В.)

Датум ____________
Место ____________

Снабдувач:
_______________________
(Име и презиме)
М.П.*

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

