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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ОД  

 ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за репродуктивен 

материјал од шумски видови дрвја,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1264/1 

23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ШУМСКИ ВИДОВИ ДРВЈА  

 

Член 1  

Во Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја („Службен весник на 
Република Македонија“ број 55/2007 и 148/11), во членот 3 став  (6) зборот „Министерот“ се 
заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член 2  

Во членот 6 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

Член 3  

Во членот 12 став (2) броевите „24, 27“ се бришат.  

 

Член 4  

Во членот 15 по ставот (2) се додаваат три нови става  (3),(4) и (5), кои гласат: 

„(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член  правното лице поднесува:  

- диплома/уверение за вработеното лице за завршен шумарски факултет-шумарска  

насока,  
- договор за закуп на земјиштето, доколку истото не е во сопственост на правното лице,  
- потврда дека земјиштето одговара за производство на репродуктивен материјал,  

- одобрение од сопственикот за собирање на основниот материјал, доколу правното лице 

се регистрира за производство на семе или делови од растение,  
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- изјава дека располага со соодветен простор и соодветна опрема за производство на 
репродуктивен материјал,  

-  потврда  за  платен  надоместок  за  барањето  за  запишување  во  Регистарот  на 

производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја,  

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на  
Република Македонија за производство на репродуктивен   материјал од шумски видови  
дрвја,  

- имотен лист за земјиштето на кое ќе се произведува репродуктивниот материјал од  

шумски видови дрвја од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија  

и  

- М1/М2 образец за вработеното лице со завршен шумарски факултет-шумарска насока од 
Агенцијата за вработување на Република Македонија.  

(4) Доказите за исполнување на условите од ставот (3) алинеи 7, 8 и 9  на овој член ги 

прибавува овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на шумарството што ја води постапката за издавање на 

решение за запишување во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен 

материјал од шумски видови дрвја, кое е должно во рок од три дена од приемот на 

барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.  

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот (3) алинеја 7, 8 и 9  на овој член,  да ги достави во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето.“.  
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7).  

Ставот (5) кој станува став (8) се менува и гласи:  

„(8) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на производителот  

му  издава  решение  за  запишување  во  Регистарот  на  производители  и  трговци  на  

репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, доколку ги исполнува условите,  

односно му издава решение за одбивање на барањето, доколку не ги исполнува условите  

од ставот (2) на овој член, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.“.  

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:  

„(9) Против решението од  ставот (8) на овој член, може да се поднесе жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“.  

Ставовите  (6) и (7) стануваат ставови (10) и (11).  

 

Член 5  

Во членот 21 став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“. Во 
ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член 6  

Во членот 27 ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),  

(17), (18), (19) и (20) се бришат.  

Член 7  

Во членот 29 по ставот (2) се додаваaт три нови  става (3), (4) и  (5), кои гласат: 

„(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член  правното лице поднесува:  

- диплома/уверение за вработеното лице за завршен шумарски факултет- шумарска  
насока,  

- договор за закуп на земјиштето, доколку истото не е во сопственост на правното лице,  

- изјава дека располага со соодветен простор и опрема за сместување и чување на 

репродуктивниот материјал,  
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-  потврда  за  платен  надоместок  за  барањето  за  запишување  во  Регистарот  на 
производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја,  

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на  

Република Македонија за промет на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја,  

- имотен лист за земјиштето на кое ќе се сместува и чува репродуктивниот материјал од  
шумски видови дрвја од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија  
и  

- М1/М2 образец за вработеното лице со завршен шумарски факултет- шумарска насока од 

Агенцијата за вработување на Република Македонија.  

(4) Доказите за исполнување на условите од ставот (3) алинеи 5, 6 и 7  на овој член ги 

прибавува овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на шумарството што ја води постапката за издавање на 

решение за запишување во Регистарот на производители и трговци на репродуктивен 

материјал од шумски видови дрвја, кое е должно во рок од три дена од приемот на 

барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.  

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 
ставот (3) алинеи 5, 6 и 7   на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот 
на барањето.“.  

Ставот (3) кој станува став (6) се менува и гласи:  

„(6) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на трговецот му  

издава  решение  за  запишување  во  Регистарот  на  производители  и  трговци  на  

репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, доколку ги исполнува условите,  

односно му издава решение за одбивање на барањето, доколку не ги исполнува условите  

од ставот (2) на овој член, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.“.  

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  

„(7) Против решението од  ставот  (6) на овој член може да се поднесе жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“.  

Ставот  (4) станува  став (8).  

 

Член 8  
Во членот 33 став (1) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.  

 

Член 9  

По членот 40 се додава нов член 40-а, кој гласи:  

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на шумарството ако не ги побара доказите по службена 
должност во рокот утврден во членовите 15 став (4)  и 29 став (4) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 

доказите, ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членовите 15 став (5) и 29 
став (5) од овој закон.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на шумарството ако не одлучи по барањето во рокот 
утврден во членовите 15 став (8)  и 29 став (6 ) од овој закон.“.  
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Член 10  

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примената на овој закон ќе 

завршат согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 11  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка,согласно со членот 141 од Законот за општата 

управна постапка  („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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