
"Известување добиено од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

на 01.12.2018 дека барањата се во процес на разгледување материјал за земјоделски 

растенија. 

Постоечкото законско решение  во член 24 од Законот за семенски и саден материјал  

за земјоделски растенија, предвидува можност за преиспитување на семенски и саден 

материјал за видови на земјоделски растенија кои биле официјално произведени, 

сертифицирани и обележани да можат да се преиспитаат и повторно официјално да се 

сертифицираат по претходно барање од снабдувачот до Управата. Ова претпоставува 

спроведување на повторна постапка на сертификација преку испитување на квалитет на 

семе. За истиот Управата повторно им издава официјални етикети и сертификат. 

Напоменуваме дека во постапката за официјалната сертификација може да се 

сертифицира домашно и увезено семе и саден материјал. 

2. Член 9 став 1 – Услови во поглед на трговија на сортата.  

Трговијата со семенски и саден материјал се врши доколку сортата е запишана во 

Национална сортна листа или  Европскиот заеднички каталог на сорти.  Во Националната 

сортна листа се запишани и овошните видови, украсните растенија и фуражните 

растенија (треви).  Во ЕУ не постои заедничка листа на овошни растенија, па поради тоа 

направен е исклучок во член 9 став 1 од постоечкиот закон. Ако биде исклучокот 

избришан ќе се направи бариера, т.е. секоја сорта од овошен вид пред да се пушти во 

трговија во Република Македонија ќе треба да се испитува. Овој процес на испитување 

ќе трае 3-5 години, доколку се воведат овие предложени измени од Ваша страна. 

3. Член 24 а.  

 Управата за семе и саден материјал смета дека спроведувањето на овој предлог ќе 

доведе до нарушување на конкурентноста на пазарот и претставува опасност од 

намалување на квалитетот на семенскиот материјал.  

4. Член 37 

Управата за семе и саден материјал веќе излезе во пресрет на овој предлог уште од 2006 

година, кога во повеќе наврати преку законски решенија беше пролонгирано 

задолжителната примена на DUS – тестовите. Во постоечкиот закон е одложена 

примената на оваа одредба за 3 години, односно до мај 2021 година. 

Напоменуваме дека DUS  - тестот претставува основа за докажување на различноста, 

стабилноста и еднообразноста на новата сорта. Истиот целосно ја опишува и е 

неопходен за да се докаже дека таа сорта е различна од било која друга. 

5. Член 48 став 1 алинеја 3  

Овој предлог е веќе образложен во точка 4. 



6. Воведување на сортна листа на слободни сорти на производство.  

Управата за семе и саден материјал во досегашното усогласување со европското 

законодавство од областа на семе и саден материјал не пронајде правен основ за 

воспоставување на „Листа на слободни сорти“. 

7. Член 50 став 2  

Овој предлог е веќе образложен во точка 4. 

8. Членови 65-а, 66, 66-а и 67 

Во МЗШВ е формирана работна група за разгледување на одредбите во насока за 

преиспитување на висината на глобите предвидени во казнените одредби од сите 

закони од областа на земјоделството вклучително и Законот за семенски и саден 

материјал за земјоделски растенија. 

9. Член 68 став 2  

Овој предлог е веќе образложен во точка 4. 

10. Член 69  

Мора да се овозможи примена на правниот принцип дека на постапките ќе се 

применуваат прописите кои важеле во моментот на нивното започнување. 

11. Барање за намалување на рокови за постапување на управата  

Управата за семе и саден материјал досега и во иднина ќе се залага да издавањето на 

официјални сертификати и етикети го врши во најкраток рок во зависност од потребното 

време за нивна техничка и административна изработка. 

12. Контролна функција и надлежноста на ДИЗ  

Управата за семе и саден материјал нема надлежност по овој предлог. 

13. Промена на постапка за вршење на инспекциски контроли 

Управата за семе и саден материјал нема надлежност по овој предлог. 

14. Цени на услуги  

Цените на услугите за издавање на официјални етикети, согласно член 23 став 4 од 

Законот се во рамки на реално направените трошоци  утврдени по спроведени постапки 

за јавна набавка. Цените на услугите за стручна контрола на производството и 

испитувањето на квалитетот на семенскиот материјал согласно член 17 став 2 исто така 

се во висина на направените трошоци и врз основа на трошковник донесен од страна на 

овластените правни лица и по претходна согласност од Министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство." 

 



Формирани се веќе три работни групи со цел за усогласување на последните законски 

измени со правилниците како и донесување на нови правилници, вклучен е претставник 

на Агро Бизнис Комора и претседател на здружение на фармери. 


