
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО 

Врз основа на член 16 став 10 од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 110/07, 20/09 и 17/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

ПРАВИЛНИК  
ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ВОДЕЊЕТО НА 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕКОЈА ШАРЖА НА ЃУБРИЊАТА ПРЕД ДА 

СЕ ПЛАСИРААТ НА ПАЗАРОТ (*) 1  

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на собирање на податоци и водењето на евиденција за 
контролата на квалитетот на производството на секоја шаржа на ѓубрињата пред да се пласираат 
на пазарот. 

Член 2 

Производителот секое произведено ѓубре пред да го пласира на пазарот го заведува во книга за 
производство на ѓубриња: 

Во книгата од став 1 на овој член се внесуват податоци за:  

- хемискиот состав на суровини за произвоство на ѓубриња;  
- хемискиот состав на додатни материали за производство;  

- идентификациската ознака на ѓубриња;  
- типот на ѓубриња;  
- видот на ѓубриња;  
- видот на пакувањето;  
- количината на шаржата;  

- бројот на шаржата;  
- датумот на произведеното ѓубре и  
- други потребни податоци.  

Производителот за произведените ѓубриња треба да врши контрола на квалитетот и составот на 
макро и микро елементите согласно Законот за ѓубриња, според пријавените податоци од став 1 
на овој член. 

Член 3 

Податоци за произведените ѓубриња кои производителот треба да ги достави до Фитосанитарна 

управа се:  
- назив на производителот;  
- адреса на правното лице;  

- ЕМБС на правниот субјект;  
- ЕДБ на правниот субјект;  
- адреса на производниот објект;  
- адреса на магацинскиот простор;  
- одговорно лице за производство;  
- шифра на дејност;  



- знак на производителот;  

- дневна количина на произведено ѓубре;  
- вид на ѓубре;  
- тип на ѓубре;  

- име на ѓубре;  
- тип на пакување;  
- број на решение за упис во Листа на ѓубриња;  
- сертификат за квалитетот;  
- декларација на ѓубрињата и  
- забелешки.  

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

Бр. 17-320/4  Министер за земјоделство, 

април 2011 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски , с.р.  

 


