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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на  член 8 став 10,11 и 12, член 9, член 14 став 2, член 16 став 3, член 17 

став 3, член 18 став 5, член 20 став 3 и член 33 став 7 од Законот за семенски и саден 
материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06 
и 89/08), Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ КОМПИР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Содржина 
 
Со овој правилник се пропишуваат условите за тргување со семенски компир за оделни 

категории семе, начинот на пакувањето и препакувањето, условите во поглед на 
трговијата на сортата,  земањето примероци за анализа, декларирањето, етикетирањето на 
партиите семенски компир, формата и содржината на етикетата, максималната големина 
на партијата семе, методите за испитување на квалитетот на семенскиот компир, условите 
во поглед на трговија на сортата, малите количини на семенски компир кои не ги 
исполнуваат условите за трговија, а кои се наменети  за научни цели,селекција, 
официјално испитување или за инспекцијски надзор; формата, содржината  и начинот за 
водење на евиденцијата од страна на снабдувачот за состојбата на семенските посеви и 
поблиските услови за  вршење на подготовката за трговија;  начинот, постапката и 
методите за вршење на стручна контрола на семенските посеви, односно на објектите за 
производство, складирање , подготовка  на семенскиот компир и земање на мостри за 
испитување, како и условите за производство што треба да ги исполнуваат посевите и 
условите кои треба да ги испонуваат снабдувачите и начинот на нивната работа;  начинот 
и постапката за производство на официјален сертефициран семенски компир, како и 
роковите, формата и содржината на пријавата и начинот и постапката за сертефикација, 
формата и содржината на сертификатот,  содржината на барањето; формата и содржината 
на етикетите; начинот на земање на мостри и постапката за вршење пост контрола, како и 
и го одредува процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата. 

 
Член 2 

Значење на поимите 
 
Поимите употребени во овој правилник, го имаат следното значење: 
1. „Клубен”  е здебелен дел од подземно стебло кој служи за вегетативно 

размножување   
2. „Семенски компир” или “Семе од компир”- се клубени од компир; 
3. „Основно семе”- се клубени од компир кои биле произведени од предосновно семе, 

во согласност со вообичаените методи за одржување на сортата и здравствената сосотојба; 
4. „Сертифицирано семе”- се клубени од компир кои биле произведени од 

предосновно или основно семе за кои со официјален преглед било утврдено дека ги 
исполнува условите за предосновно или основно семе;  
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5. „Снабдувач на семенски компир”- е физичко или правно лице кое се занимава со 
барем една од следните дејности: производство, подготовка за пазар, увоз или извоз и 
внатрешна трговија со семенски компир; 

6. „Место на производство”- е организационо и деловно заокружена стопанска 
целина, вклучувајки го земјиштето, објектите, машините и опремата, каде се врши 
производство, подготовка за пазар и трговија со семенски компир. Местото на 
производство може да се состои од повеќе единици на производство; 

7. „Единица на производство”-е секој насад  на семенски компир (семенски насад) 
или друг објект или земјиште каде се произведува семенски компир; 

8. „КМГ-МИД”-е  идентификациски број на местото на производство, кој му се 
доделува на местото на производство во согласност со прописите кои го регулираат 
водењето на регистарот за земјоделски стопанства и водење на регистарот за снабдувачи; 

9. „Објекти за подготовка за пазар и трговија”- се складишта, ладилници, објекти за 
сортирање, дезинфекција односно пакување  

10. „Партија семе”-е количество на семенски компир од иста сорта, категорија и 
потекло, добиена односно произведена иста година и на исто место на производство; 

11. „Ознака на партија семе”- е нумеричка ознака која овозможува разликување на 
партиите и нивно следење; 

12. „Орган за сертифицирање”- е орган кој во согласност со прописите, кои го 
регулираат семенскиот материјал од земјоделски растенија, е овластен за водење на 
постапката за официјално сертифицирање на семенски компир во согласност со овој 
правилник.  

13. „Карантински штетни организми”-се организми  чие внесување и ширење е 
забрането а се одредени со прописите кои ги регулираат постапките за спречување на 
внесување, ширење и уништување на штетните организми на растенијата, растителните 
производи и предмети под надзор; 

14. „Овластена лабораторија”- е лабораторија овластена за вршење на дијагностички 
испитувања и други тестови на семенски компир, во согласност со прописите кои го 
регулираат семенскиот материјал од земјоделски растенија или лабораторија овластена за 
дијагностицирање на штетни организми, во согласност со прописите кои ја регулираат 
здравствената заштита на растенијата. 

 
Член 3 

Категории на семенски компир 
 
Категории на семенски компир се: 
1. „Предосновно семе” чии  клубени на компир: 
- се директно произведени од родителски парови во согласност со стандардните методи 

за селекција на компир, наведени во точка 2, подточка 2.4 и точка 3 од  Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник; 

- се наменети за производство на категоријата основно семе; 
- за кои со официјални прегледи било утврдено дека ги исполнува минималните услови 

за сертифицирање на семето за одредена категорија. 
2. „Основно семе” чии клубени на компир: 
- биле произведени во согласност со вообичаените методи за одржување на сортата и 

здравствената состојба; 
- се наменети за производство на сертифицирано семе; 
- ги исполнуваат минималните услови , наведени во точка 1 од Прилог 1 и условите за 

квалитет од  дел А и дел Б од Прилог 2, кои се составен дел на овој правилник; 
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- биле официјално прегледани и е утврдено дека ги исполнуваат минималните услови 
наведени во оваа точка. 

3. „Сертифицирано семе” чии клубени на компир: 
- биле произведени непосредно од основно семе или предосновно семе за кои со 

официјален преглед било утврдено дека ги исполнува условите за основно семе; 
- се наменети за производство на компир за консумација; 
- ги исполнуваат минималните услови, наведени во точка 2 од Прилог 1 и условите за 

квалитет од дел А и дел Б од Прилог 2, кои се составен дел на овој правилник; 
- биле официјално прегледани и е утврдено дека ги исполнуваат минималните услови 

во оваа точка. 
 

II. ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ КОМПИР 
 

Член 4 
Снабдувач 

 
Семенски компир може да произведува, подготвува за пазар, увезува и да тргува со 

него само снабдувач кој во Управата за семе и саден материјал (во понатамошниот текст: 
Управа) е запишан во регистарот за снабдувачи на семенски материјал од земјоделски 
растенија (во понатамошниот текст: регистар на снабдувачи), во согласност со прописите 
кои го регулираат водењето на регистарот на снабдувачи на семенски материјал од 
земјоделски растенија и прописите кои  ја регулираат здравствената заштита на 
растенијата. 

 
Член 5 

Трговија со семенски компир 
 
(1) Со семенски компир може да се тргува доколку бил официјално сертифициран како 

основно семе или серетифицирано семе и ги исполнива условите од Прилог 1,  Прилог 2  и  
член 8 став 2 и 3 на овој правилник. Семенскиот компир за трговија треба да ги исполнува 
и условите одредени со прописите кои ја регулираат здравствената заштита на 
растенијата. 

(2) Доколку семенскиот компир од став 1 од овој правилник, на пазарот не ги 
исполнува сите услови од Прилог 2 на овој правилник, може повторно да се сортира. Пред 
тргување со семенски компир, кој после сортирањето е во согласност со сите услови од 
Прилог 2 и од член 8 став 2 и 3 од овој правилник, треба повторно официјално да се 
прегледа и сертифицира. 

(3) По исклучок на одредбите од став 1 на овој член, во согласност со овој правилник, 
може официјално да се сертифицира и тргува со семенски компир и со семенски компир 
од категоријата предосновно семе, кој бил произведен во согласност со една од методите 
за селекција и одржување, дадени во Прилог 4 на овој правилник и официјално 
сертифициран во согласност со одредбите од дел III од овој правилник. 

   (4) Со семенски компир можe да се тргува доколку пред тоа не бил третиран со 
инхибитори за  'ртење. 

 
Член 6 

Степени на категории 
 
(1) Категориите на семенски компир, кој бил официјално сертифициран во согласност 

со одредбите од дел III од овој правилник, се состои од следните степени: 
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1. Категоријата предосновно семе се дели на: 
- Степен IS или изворно семе- кој ги опфаќа растенијата, микроклубените и 

миниклубените, добиени односно размножени во согласност со IN VITRO-метода од 
селекција за одржување, пропишана во точка 2 од Прилог 4 од овој правилник; 

- Степен S1- кој ги опфаќа клубените, произведени од изворно семе од алинеа 1 на оваа 
точка или во согласност со методите на клонска селекција, од точка 3 од Прилог 4 од овој 
правилник; 

- Степен S2-  кој ги опфаќа клубените произведени од семето од степен S1. 
2. Категоријата основно семе се дели на: 
- Степен SЕ1- кој ги опфаќа клубените на компир, произведени од предосновното семе; 
- Степен SЕ2- кој ги опфаќа клубените на компир, произведени непосредно од 

основното семе од степен SЕ1; 
- Степен SE3- кој ги опфаќа клубените по правило произведени од основно семе од 

степен SЕ2,  а може и од основно семе од степен SЕ1 или од предосновно семе, доколку не 
ги исполнуваат условите за сертифицирање во степен SЕ1 или во степен SЕ2. 

3. Категоријата сертифицирано семе се дели на: 
- Степен А- кој ги опфаќа клубените, по правило произведени од основно семе од 

степен SЕ1, а може од било кој предходен степен, доколку не ги исполнува условите за 
сертифицирање во повискок степен од степенот А; 

- Степен В- кој ги опфаќа клубените, произведени по правило од основно семе од 
степен SЕ2, а може од било кој предходен степен, доколку не ги исполнува условите за 
сертифицирање во повисок степен В. 

- Степен С- кој ги опфаќа клубените произведени по правило од основно семе од 
степен SЕ3, а може од било кој предходен степен, доколку не ги исполнува условите за 
сертифицирање во повисок степен од степен С. 

(2) Со семенски компир, кој за официјално сертифицирање во одделна категорија и 
степен од став (1) на овој член, ги исполнува пропишаните услови за официјално 
сертифицирање од дел III од овој правилник, може да се тргува со ознака на соодветна 
категорија и степен, кои се означуваат на официјалните етикети, кои се пропишани со овој 
правилник за катергорија предосновно семе, основно семе или сертифицирано семе. 

 
Член 7 

Национална сортна листа 
 
Може да се тргува само со официјално сертифициран семенски компир од сорти, кои се 

запишани во Национална сортна листа во согласност со прописите кои ја регулираат 
постапката за запишување на сортата во Националната сортна листа. 

 
Член 8 

Големина на клубени 
 
(1) Семенскиот компир пред ставање во трговија треба да се калибрира и  пакува. 
(2) Со клубените на семенски компир, кои при калибрирањето поминуваат низ 

квадратна мрежа со димензии 25 mm х 25 mm, како и со поголемите клубени кои не 
поминуваат низ квадратна мрежа со димензии 35 mm х 35 mm, не треба да се тргува. 

(3) Партијата  треба  да содржи најмалку од 3% од тежината на клубени, кои се помали 
од наведената долна врденост и најмногу  3% од тежината на клубени кои се поголеми од 
наведената горна вредност 
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(4) Oдредбите од став 2 на овој член, не се однесуваат на предосновното семе од  член 5  
став 3 од овој правилник, со кои се тргува како миниклубени, кои биле произведени 
непосредно од растенија на компир, одгледани во IN VITRO услови. 

 
Член 9 

Пакување 
 
Со официјално сертифициран семенски компир од категории на предосновно семе, 

основно семе и сертифицирано семе, може да се тргува само во хомогени партии и 
пакувани во вреќи, сандаци или контејнери, кои треба да се затворени и означени, 
согласно член 10 од овој правилник. Вреќите треба да се неупотребувани, а сандаците и 
контејнерите чисти. 

 
Член 10 

Затварање и означување 
 
(1) Пакувањата на официјално сертифицираниот семенски компир од член 9 на овој 

правилник, треба да се затворени и официјално означени, така што  пакувањата да не 
можат  да се отворат, без да се оштети системот за затварање, официјалната етикета или 
пакувањето. Системот за затварање треба да овозможи при пакувањето официјалната 
етикета да се закачи или прицврсти со официјална пломба, освен доколку се употребува 
систем за затварање за еднократна употреба. 

(2) На секое пакување, на официјално сертифициран семенски компир од член 9 на овој 
правилник, на надворешната страна, треба да се прицврсти официјална етикета. Доколку 
се употребува официјална етикета со отвор за врвка,  прицврстувањето секогаш треба да е  
обезбедено со официјална пломба. Може да се употребуваат самолепливи етикети, 
доколку семенскиот компир е спакуван во амбалажа од која самолепливата етикета 
неможе да се отстрани. Доколку се заменува самолепливата етикета, таа треба да се гледа 
на амблажата. За официјално затворање и означување, може да се употреби само 
официјална етикета, која пред тоа не била употребувана. 

(3) Секое пакување на официјално сертифициран семенски компир од член 9 на овој 
правилник, треба да содржи официјален документ од иста боја како што е официјалната 
етикета, и на него да се наведуваат податоците од член 11 од овој правилник. 

(4) Официјалниот документ од став 3 од овој член, не е потребен доколку податоците 
кои се отпечатени на пакувањето неможат да се избришат или доколку се употреби 
самолеплива етикета од став 2 од овој член или етикета од материјал кој не се кине. 

(5) Официјално затворени и означени пакувања, можат повторно да се затворат и 
означат со официјална етикета доколку се наведе датумот на последното повторно 
затворање и означување, како и органот одговорен за тоа. 

 
Член 11 

Официјални етикети 
 
(1) Официјалната етикета треба да е во: 
- бела боја со виолетова  дијагонала за предосновно семе; 
- бела боја за основно семе; 
- сина боја за сертифицирано семе; 
- кафеава боја за семенски компир од сортата која не е  запишана во Националната 

сортна листа.  
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(2) Формата и содржината на официјалната етикета врз амбалажата дадена е на Образец 
бр. 8 во Прилог 14 кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Димензиитена официјалната етикета се: 110 mm х 67 mm. 
(4) По исклучок на став 2 од овој член, официјалната етикета со која се означува 

предосновното семе компир треба да ги содржи најмалку податоците од Образец бр. 8  
точка 2, 3, 4, 5 и 7, како и ботаничкото име на видот кој треба да е на латиница. 

 
Член 12 

Дополнителни услови за означување 
 
(1) На сите етикети, потврди или други документи,  кои се прицврстени односно кои ги 

следат партиите на семенскиот компир на сортите кои биле генетски модифицирани, јасно 
треба да се наведе дека сортата е генетски модифицирана. 

(2) Доколку клубените на семенски компир биле третирани со фитофармацевтски или 
други хемиски средства, тоа средство треба да се наведе на официјалната етикета на 
пакувањето, односно на секој документ на снабдувачот,  кој се наоѓа на пакувањето или во 
пакувањето на семенскиот компир. 

 
Член 13 

Исклучоци за трговија 
 
(1) Со семенски компир, кој во поглед на  категоријата или сортата не ги исполнува 

сите услови за тргување пропишани со овој правилник, може привремено да се тргува врз 
основа на дозвола од Управата согласно член 8 став 8 од Законот за семенски и саден 
материјал за земјоделски растенија. Таквиот семенски компир треба да е означен со 
официјална етикета, на која треба да е наведено: “Категоријата на семенски компир 
исполнува помалку строги услови од пропишаните”. 

(2) Официјалната етикета за семенски компир од став 1 од овој член треба  да е: 
- иста како што е пропишаната за одделна категорија со овој правилник,  
- со кафеава боја за семенски компир од сортата која не е  запишана во Националната 

сортна листа.  
 
III. ПОСТАПКА ЗА ОФИЦИЈАЛНО СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА СЕМЕНСКИ КОМПИР 
 

Член 14 
Постапка за официјално сертифицирање 

 
(1) Семенскиот компир официјално се сертифицира во следните категории: 

предосновно семе, основно семе и сертифицирано семе. 
(2) Постапката за официјално сертифицирање на семенски компир ја води органот за 

сертифицирање врз основа на пријава за преглед на семенски посеви од снабдувачот од 
член 16 и 17од овој правилник. 

(3) Органот за сертифицирање води постапка за официјално сертифицирање, во 
согласност со Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Законот 
за здравје на растенијата. 

(4) Семенскиот компир нема официјално да се сертифицира, доколку врз основа на 
поднесената пријава,  се утврди дека: 

- снабдувачот не е запишан во регистарот на снабдувачи; 
- пријавата се однесува за сорта која не е наведена во Националната сортна листа, освен 

доколку Управата со решение дозволила официјално сертифицирање на семенски 
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материјал на сортата, која е пријавена во постапка за упис во националната сортна листа 
или доколку  семенскиот компир на таа сорта се произведува за извоз;  

- од пријавата односно прилозите кон пријавата се гледа дека за садење на семенски 
насад бил употребен семенски компир од категорија „сертфицирано семе”  или 

- пријавата не е поднесена во рок, кој на органот за сертифицирање ќе му овозможи да 
ги изврши сите прегледи и испитувања на мострите, пропишани со овој правилник, во 
роковите кои се одредени во Прилог 6, кој е составен дел  на овој правилник. 

(5) Снабдувачот може, нецелосната пријава да ја дополни во рок кој го определил 
органот за сертифицирање, но најдоцна до првиот официјален преглед на семенски посеви 
односно насади. 

(6) Семенскиот компир, нема да се сертифицира кога: 
- при првиот официјален преглед на семенски насади, се утврди дека семенскиот насад 

се протега преку површина на земјиштето, кое во согласност со член 16   од овој 
правилник, било прегледано и имало присуство на компирови цистотворни нематоди; 

- ќе утврди дека можните насади на компир до 100 метри изолациони појас, во поглед 
на здравствената состојба не ги исполнува условите за сертифицирање на семенски 
компир во категоријата на сертифицирано семе од степен А; 

- при вториот официјален преглед се утврди дека поради заразеност со компирова 
мувла (Phytophthora infenstans de Bary), односно со црна лисна пегавост (Alternaria solani), 
зафатено е повеќе од 30% од семенскиот насад, односно дека е унуштено повеќе од 5% од 
растенијата; 

- поради напад од штетни организми, кои се наведени во условите за сертифицирање во 
Прилог 5 од овој правилник, поради оштетување кои се последица на неправилна 
употреба на фитофармацевтски средства, како и поради временски и други фактори, била 
појако уништена лисната површина, така да вршењето на постапките за сертифицирање 
неможеле да се изведат; 

- семенскиот насад  е силно обраснат со плевел; 
- компировото стебло не било уништено во рок, кој  му бил одреден на снабдувачот од 

страна на органот за сертифицирање при последниот преглед. 
(7) Во решението за одбивање на официјалното сертифицирање треба да се наведат и 

причините за одбивањето на официјалното сертифицирање.. 
 

Член 15 
Плодоред 

 
Почвата е соодветна за производство на семенски компир, доколку на неа најмалку две 

предходни вегетациони периоди не бил посаден компир и истата не е заразена со 
цистотворни нематоди. 

 
Член 16 

Пријава за официјално сертифицирање  
на предосновно семе 

 
(1) По исклучок на одредбите од член 4 од овој правилник, пријава за официјално 

сертифицирање на предосновното семе кај органот за сертифицирање, може да поднесе 
само снабдувач кој е: 

- запишан како одржувач на сортата запишана во националната сортна листа, која се 
води во согласност со прописите кои ја регулираат постапката за упис на сортата во 
националната сортна листа и водење на национална сортна листа; и 
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- изворниот материјал за производство на предосновно семе го добил од одржувачот на 
сортата од алинеа 1 на овој став. 

(2) Пријавата за официјално сертифицирање на семенски компир за предосновно семе 
снабдувачот ја поднесува до органот за сертифицирање најдоцна до 1 април од тековната 
година. Формата и содржината на пријавата дадена е на Прилог 7 Образец бр. 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(3) Снабдувачот, кон пријавата од став 2  од овој член треба да приложи и: 
- копија од катастарскиот план со точно вцртано земјиште на кои се  поставени 

семенските насади кои се пријавени за сертификација; и 
- попис на сите други насади на компир, кои припаѓаат на местото на производство. 
 

Член 17 
Пријава за официјално сертифицирање на основно и сертифицирано семе 

 
(1) Снабдувачот од член 4 од овој правилник, до органот за сертифицирање, треба да 

поднесе пријава за официјално сертифицирање на основен и сертифициран семенски 
компир, најдоцна до 1 април тековната година. Формата и содржината на пријавата се 
дадени на Образец бр. 2 во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.  

(2) Кон пријавата од став 1 од овој член треба да се приложи и: 
- попис на сите други насади на компир, кои припаѓаат на местото на производство; 
- копии од официјалните документи за потеклото на употребениот семенски компир, 

доколку семето не било сертифицирано во Република Македонија; 
- копии од решението со кое Управата дозволува официјално сертифицирање на 

семенскиот материјал од сортата, која е пријавена во постапката за упис во Националната 
сортна листа или чие што семе се произведува за извоз, доколку пријавата се однесува на 
сорта која не е запишана во националната сортна листа или во заедничката сортна листа 
на земјоделски растенија од член 7 од овој правилник. 

 
Член 18 

Постапување на снабдувачот 
 
(1) Мерките кои ги одредил органот за сертифицирање при официјалните прегледи, 

снабдувачот треба да ги спроведе најдоцна до следниот официјален преглед. 
(2) Снабдувачот треба да води евиденција за производство на семенски компир така 

што секој семенски насад во евиденцијата да се води под ознака која му ја доделил 
органот за сертифицирање. Во евиденцијата по датуми се запишуваат агротехничките и 
други мерки извршени на насадот, датата на настапување на позначајни фази од развојот 
на растенијата, датата на појавата на штетни организми и други забелешки и 
забележувања. Исто така се запишува датата на прибирање, количеството на приносот 
како и локацијата за складиштето за компирот од одделен семенски насад.  

(3) Семенскиот компир по ископување се складира во соодветно складиште за таква 
намена, кое пред тоа треба да е исчистено и дезинфицирано. Складиштето во кој се 
складира семенскиот компир треба да е одделен од складиштето во кој се наоѓа друг 
(меркантилен-за исхрана) компир.  За целиот период на складирање, треба да се одржува 
соодветна хигиена во складиштето. 

(4) Партиите на семенскиот компир во складиштето, меѓусебно треба да се физички 
одделени. Семето на една партија може да се складира, зависно од вкупното количество 
на семе во партијата, во една или повеќе складишни единици (ќелија, палетен сандак, 
сандак, џамбо вреќа, вреќа). Секоја складишна единица треба да е означена и тоа така што 
од ознаката  да се гледа: сортата, категоријата и степенот, годината на производство, 
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ознаката на партија, вкупното количество на семенски компир од тој семенски насад, 
количество на семе во складишната единица. Доколку семенскиот компир пред 
складирањето бил третиран со фитофармацевтски средства, средството треба да е 
наведено на ознаката. При складирањето на компирот  треба да се овозможи пристап до 
секоја одделна партија. 

(5) Снабдувачот води складишна евиденција по партии на семенски компир. Во 
складишната евиденција се запишуваат и датите на сортирање и пакување, начинот на 
пакување, количеството на сортиран и пакуван семенски компир подготвен за пазар како 
и количеството на отпад. Во евиденцијата се запишуваат сите мерки спроведени за време 
на складирањето. 

(6) Евиденцијата од став 4 и 5 на овој член, на барање на органот за сертифицирање се 
дава на увид.  

(7) Снабдувачот ги чува доказите за потекло на семенскиот компир употребен за 
садење на семенските насади, заедно со официјалните етикети, кои биле прицврстени на 
амбалажата од употребеното семе, за пријавените семенски и сите други насади на компир 
и тоа најмалку до 1-ви април, следната година од годината на пријавата. Снабдувачот 
треба да ги чува  сите докази, врз основа на кои ја  води  евиденцијата од став 4 и 5 од овој 
член , кој ги дава на увид на органот за сертифицирање.  

 
Член  19 

Прегледи на објекти за производство на предосновно семе на компир 
 
(1) Врз основа на пријавата за официјално сертифицирање на предосновно, основно и 

сертифицирано семе од член 16 и 17 од овој правилник, органот за сертифицирање врши 
најмалку два прегледи за време на вегетацијата на: 

- објекти и опрема како и на супстрат за одгледување во единицата на производство, 
каде се произведува предосновното семе; 

- евиденцијата за вршење на селекција на одржување во согласност со една од методите 
на селекција за одржување од Прилог 4 на овој правилник;  

- евиденцијата за превземени мерки за спречување на појавување и ширење на штетни 
организми и можни други мерки во објекти и на земјишта каде се врши пропишаната 
селекција за одржување; 

- белешките за можни дополнителни земања на мостри како и анализи и тестирање на 
растенија, клубени или субстрат за одгледување; 

- извештаите за резултатие од анализите односно тестирањата од алинеа 4 од овој став. 
(2) При прегледите, се земаат мостри за тестирање на растенија, клубени и на субстрат 

за одгледување за одредување на присуството на штени организми, според метод на 
селекцијата за одржување, од Прилог 4 на овој правилник. 

(3) Доколку предосновното семе се произведува во мрежна конструкција или под 
покривна ткаенина, органот за сертифицирање освен прегледите од став 1 и 2 од овој 
член, врши и преглед на 100-метарскиот изолациски појас, во согласност од член 20 став 2 
од овој правилник. 

 
Член 20 

Прегледи на семенски насади за производство  
на основно и сертифицирано семе компир 

 
(1) Врз основа на пријавата од член 17  став 1 од овој правилник  органот за 

сертифицирање овластен од Управата врши најмалку четири прегледи на семенските  
насади за основно или сертифицирано семе на компир. Прегледите се состојат од 
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прегледување на документацијата и евиденцијата кај снабдувачот, преглед на насадот на 
семенски компир и површините на одалеченост од 100 метри (во понатамошниот текст: 
100-метарски изолациски појас).  Прегледите  се  вршат во согласност со постапките и 
методите наведени во Прилог 6 на овој правилник. При прегледите се земаат во предвид 
посебните услови во поглед на сертифицирањето, ако тие биле наведени во пријавата од 
член17 став 1 од овој правилник. 

(2) Со прегледите органот  утврдува дали насадите на семенскиот компир ги 
исполнуваат условите за сертифицирање, пропишани  со овој правилник за одделна 
категорија и степен, наведени во Прилог 5 на овој правилник. Во семенскиот насад и во 
100-метарскиот изолациски појас се утврдува присуствона штетни организми, кои во 
согласност со условите за сертифицирање не треба  да се присутни на растенијата. 

(3) Во согласност со методите за сертифицирање на семенски насади од Прилог 6 на 
овој правилник, по ископувањето органот за сертифицирање  зема мостри од растенијата 
во вегетацискиот период, како и клубени за контрола на здравствената состојба,. 

(4) Во случај на сомневање за присуство на карантински штетни организми, земените 
мостри  се испраќаат за анализа во овластена лабораторија и за тоа веднаш се известува 
надлежниот фитосанитарен инспектор и снабдувачот. 

(5) При прегледите се проверува дали снабдувачот постапува согласно член 18 од овој 
правилник. 

 
Член 21 

Записник и сертификат за извршените прегледи на  објекти и семенски  насади 
компир 

 
(1) За извршените прегледи на семенски насади, на објектите за производство, 

складирање и подготовка   на семенски компир, Органот за сертифицирање води записник 
на Образец 3 даден во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.При предпоследниот 
преглед се оценува вкупното производство на семенски компир во прегледаниот објект 
или семенски насад. Оценката за производство се внесува во записникот, заедно со 
локацијата на складиштето, каде органот за сертифицирање ќе може да зема мостри на 
семенски компир за  контрола на здравствената состојба по ископувањето.  

(2) Врз основа на записниците за извршените прегледи и резултати од тестирањата на 
земените мостри на клубени по ископувањето органот за сертифицирање утврдува дали 
објектите и семенските насади ги исполнуваат условите за официјално сертифицирање, 
пропишани со овој правилник. 

(3) Доколку органот за сертифицирање утврди дека постојат причини за одбивање на 
официјалното сертифицирање, наведени во член 14 став 6 и 7  од овој правилник, го 
одбива официјалното сертифицирање, во спротивно (кој) му дозволува на снабдувачот 
семенскиот компир добиен во објектите или во семенските насади кои биле соодветни, да 
го доработи и подготви компирот за пазар.  

(4) Формата и содржината на сертификатот за извршени официјални прегледи на 
објектите и семенските насади се дадени на Образец бр. 4  во Прилог 10  кој е составен 
дел на овој правилник.  

(5) Сертификатот од  став 4 од oвој член органот за сертифицирање го издава најдоцна 
до крајот на октомври во годината на производството.  

 
 
 
 
 



Службен весник на РМ, бр. 62 од 18.05.2009 година 

11 од 44 

Член 22 
Барање за издавање на официјални етикети 

 
(1) На барање на снабдувачот, органот за сертифицирање во рок од седум дена му 

издава соодветен број на официјални етикети, кои воедно се и патна исправа за растенија 
и кои освен податоците од член 11 став 2  од овој правилник, ги содржи и следните 
податоци: 

- Ознака:  “Патна исправа за растенија   и  
- Ботаничко име: Solanum tuberosum L.  
(2) Барањето, снабдувачот за издавање на официјални етикети за секоја партија 

доработен семенски компир, го поднесува најдоцна пет работни дена пред почетокот на 
подготовката за пазар на одделна партија на семенски компир. Барањето за издавање на 
официјални етикети  е дадено на Образец бр. 6, во Прилог 12, кој е составен дел на овој 
правилник.  

(3) Официјалната етикета треба  да се означи со сериски (реден) број. 
(4) Органот за сертифицирање етикетите ги издава во рокот од  став 1 од овој член.  
 

Член 23 
Подготовка за пазар и означување под официјален надзор 

 
(1) Семенскиот компир, за кој била издадена дозвола и за кој органот за сертифицирање 

издал официјални етикети, се доработува и подготвува за пазар и треба да е во согласност 
со условите од член 8 и 9 од овој правилник и условите од Прилог 5 на овој правилник. 

(2) Снабдувачот сам ги означува пакувањата на семенскиот компир, во согласност со 
член 10 од овој правилник, со официјални етикети од член 11 од овој правилник. 
Контролата на означувањето го врши органот за сертифицирање при прегледот на 
семенскиот компир, пред да биде пуштен во трговија согласно член 24 на овој правилник. 

 
Член 24 

Пријава за преглед на партии семенски компир 
 
(1) Секоја партија на семенски компир треба да се прегледа пред ставање во трговија. 

Органот за сертифицирање врши преглед врз основа на пријавата на снабдувачот за 
конечната подготовка на семенски компир за пазар. Формата и содржината на пријавата за 
преглед на партија семе доработен семенски компир се дадени на Образец бр.5 во Прилог 
11  кој е составен дел на овој правилник 

(2) Органот за сертифицирање при прегледот на компирот пред ставање во трговија: 
- ги прегледува евиденциите од складиштето на снабдувачот од член 18 став 5 на овој 

правилник; 
- ги проверува количествата на семенски компир подготвен за пазар и ги зема 

неупотребените етикети; 
- од секоја партија зема мостри за да се утврди дали семенскиот компир е во согласност 

со пропишаните услови за сертифицирање од Прилог 2 и Прилог  5 од овој правилник и 
дали се исполнети условите за тргување од член 8, 9, 10 и 12 од овој правилник, и 

- зема мостри за постконтрола во согласност со член 28 од овој правилник. 
(3) Амбалажата која веќе била официјално затворена и означена, а поради земање 

мостри била отворена органот за сертифицирање повторно официјално ја затвара, така 
што, на официјалната етикета го отпечатува текстот: “СЛУЖБЕНО ПРЕГЛЕДАНО” и 
става печат од органот за сертификација. 
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(4) Доколку органот за сертифицирање при прегледот утврди дека семенскиот компир 
не ги исполнува  условите од овој правилник, ја одбива за несоодветната партија на 
семенски компир, издава решение со кое го одбива официјалното сертифицирање на 
семенскиот компир. и му наредува на снабдувачот веднаш да ги врати официјалните 
етикети, со кои е означена одбиената партија на семенски компир. 

(5) Одбиената партија на семенски компир, снабдувачот може повторно да ја доработи 
во согласност со член 5 став 2 од овој правилник и по доработката повторно да бара 
издавање на официјални етикети. 

(6) Доколку семенскиот компир и по повторната доработка не ги исполнува условите 
од овој правилник, органот за сертифицирање конечно ја одбива несоодветната партија на 
семенски компир и со решение му наредува на снабдувачот, компирот од несоодветните 
партии да го отстрани од складиштето на семенски компир. 

(7) Доколку семенскиот компир е во согласност со условите од овој правилник, на  
пријавувачот му се издава сртификат за извршено испитување на доработен семенски 
компир во рок од три работни дена по извршениот преглед. Формата и содржината на 
сертификатот за извршено испитување на доработен семенски компир се дадени на 
Образец бр. 7 во Прилог 13, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 25 

Издавање на конечен сертификат за официјално сертифициран семенски компир 
 
(1) Семенскиот компир за кој со преглед е  утврдено дека ги исполнува условите од 

овој правилник, се издава конечен сертификат за официјално сертифициран семенски 
компир.  

(2) Формата и содржината на сертификатот за конечно официјално сертифициран  
семенски компир  се дадени на Образец бр.10 во Прилог 16    кој е составен дел на овој 
правилник. 

(3) Со семенскиот компир може да се тргува од денот на издавање на конечен 
сертификат за  официјално сертифициран семенски компир. 

 
Член 26 

Повторно затварање и означување 
 
(1) Семенски компир, кој бил официјално затворен и означен во согласност со овој 

правилник,  не треба повторно да се затвори и означи без знаење на органот за 
сертифицирање. 

(2) Доколку снабдувачот ја препакува официјално затворената и означена партија 
односно дел од партијата на семенскии компир, не треба за означување да ги употреби 
старите официјални етикети. Во тој случај треба да побара издавање на нови официјални 
етикети. Кон барањето за издавање на нови официјални етикети треба да се приложат 
етикетите кои биле предходно издадени за партијата на семенски компир, која треба да се 
препакува. 

(3) Органот за сертифицирање, за препакуван семенски компир издава нови 
официјални етикети и пред ставање во трговија врши преглед на препакуваниот семенски 
компир во согласност со член 24 од овој правилник и доколку се исполнети условите за 
тргување, издава официјален сертификат за семенски компир. 
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Член 27 
Исклучоци за мали пакувања 

 
(1) За мали пакувања на семенски компир, со нето маса до 10 kg не се применуваат 

одредбите од член 9, 10, и  11 став 2 и 3 од овој правилник. 
(2) Во барањето за издавање на официјални етикети од член 22 од овој правилник, 

снабдувачот треба посебно да наведе дека планира семенскиот компир на кој се однесува 
барањето да го спакува и изнесе на пазар во форма на мали пакувања. 

(3) Органот за сертифицирање на снабдувачот му издава соодветен број на официјални 
етикети за означување на мали пакувања. Официјалните етикети треба да се со боја, која е 
пропишана со овој правилник за одделна категорија на семе. Формата и содржината на 
етикетата се дадени на Образец бр. 9 во Прилог 15    кој е составен дел на овој правилник. 

(4) По исклучок на одредбите од член 24 и член 25 од овој правилник за семенски 
компир во мали пакувања не се врши преглед на партиите пред тргување и издавање на 
сертификат за официјално сертифицирање. Во тој случај органот за сертифицирање кај 
снабдувачот врши преглед кога семенскиот компир во мали пакувања се подготвува за 
пазар. При прегледот органот за сертифицирање проверува дали семенскиот компир во 
мали пакување ги исполнува условите од член 8 од овој правилник и од Прилог 5 од овој 
правилник, како и од партии на семенски компир за кои издал официјални етикети во 
согласност со овој член и зема мостри за постконтрола во согласност со член 28 од овој 
правилник.  

 
IV. ПОСТКОНТРОЛА НА СЕМЕНСКИ КОМПИР 

 
Член  28 

Постконтрола 
 
(1) За проверка на соодветноста на семенскиот компир, кој официјално е сертифициран 

односно со него се тргува на територијата на Република Македонија, надлежниот 
инспектор официјално зема мостри за постконтрола за одредување на сортната 
автентичност и чистота и здравствената состојба. 

(2) Надлежниот инспектор зема мостри: 
- од сите партии од семенски компир, кои се сертифицирани како предосновно или 

основно семе; 
- од одреден дел на партии на семенски компир, кој е сертифициран како 

сертифицирано семе. 
(3) Надлежниот инспектор зема мостри од одреден дел на партии од семенски компир 

кои се ставени во трговија, без оглед на категоријата и степенот, без оглед на државата на 
производство, односно официјалното сертифицирање. 

(4) Бројот и количината на земените мостри од став 2 од овој член зависи од 
резултатите од постконтролата од предходната година, согласно следната табела: 

 
Мостри кои во  
предходната 

Година не одговарале 
(од вкупниот број на 
земени мостри) 

Дел на официјално  
сертифицирани 

Партии кои се вклучени во 
Постконтрола во тековната година 

Помалку од 0,50   
 од 0,5% до 3,0% 
повеќе од 3% 

5% 
10% 
20% 
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(5) По исклучок на  став 4 од овој член,  дел на официјално сертифицираните партии 
кои се вклучуваат во постконтролата во првата година по влегување во сила на овој 
правилник, процентот на извршената постконтрола е 10%. 

(6) Мострите за постконтрола се земаат во согласност со методот наведен во точка В од 
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник. 

(7) Мострите  земени согласно став 2 и 3 од овој член од овој член се проверуваат  со 
полски опити и лабораториски испитувања, кои ги вршат официјално овластени 
организации од Управата во согласност со прописите кои го регулираат семенскиот 
материјал од земјоделски растенија. 

 
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕЗЕНИОТ СЕМЕНСКИ КОМПИР 

 
Член  29 

Евиденција на увезен семенски компир 
 
(1) Управата води евиденција за увезениот семенски компир, во која се внесуваат 

податоци за секоја партија на семенски компир која е поголема од 2 kg, и тоа за: 
- видот; 
- сортата; 
- категоријата; 
- државата на производство и органот кој го извршил надзорот; 
- државата извозничка; 
- увозникот, и 
- количеството на увезен семенски компир. 
(2) Евиденцијата од став 1 од овој член се води врз основа на податоците од решенијата 

за дозвола за увоз, во согласност со прописите кои го регулираат семенскиот материјал од 
земјоделски растенија. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Трговија со семенски компир сертифициран пред стапување на сила на овој 
правилник 

 
(1) Со семенски компир, кој бил ставен во трговија во мали пакувања, до влегувањето 

на сила на овој правилник  може да се тргува до 31.12. 2009 година. 
 

Член 31 
Престанување на важноста 

 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да важат одредбите од 

Прилогот - Единстевени методи за вршење стручна и здравствена контрола над 
производството на земјоделското семе, глава IV, точка 4, кои се однесуваат на компир од 
Правилникот за начинот на вршење на стручна и здравствена контрола над производството 
на земјоделско семе („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/76). 
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Член 32 
Влегување во сила 

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

весник на Република Македонија”. 
 

2009 година                                                 Министер, 
    Скопје                                                 Ацо Спасеноски, с.р. 
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