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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на член 26 став 7, од Законот за производи за заштита на растенијата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.110/2007), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство и министерот за 
животна средина и просторно планирање, донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАЊЕ, 

ПЛАСИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТЕРОТ 

                                      
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови што треба да ги исполнуваат 
правните лица за производство, складирање на производите за заштита на растенијата, 
пласирање на пазарот на големо и на мало во специализирани продавници (земјоделски 
аптеки) како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица за 
производство, пласирање на пазар на големо и на мало во специјализирани продавници на 
производите за заштита на растенијата. 

Правните лица од став 1 на овој член, покрај условите пропишани со овој правилник, 
треба да ги исполнуваат условите од прописите за хемикалии, управување со отпадот и 
животна средина. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1. „Производство“ е формулирање на секоја формулација на активни супстанции и 

производи за заштита на растенијата со пакување во соодветно пропишани пакувања за 
производи за заштита  на растенијата, 

2. „Пласирање на големо“ е секое снабдување и складирање за издавање во 
оригинални пакувања на производителот на производи за заштита на растенијата за 
внатрешноста на Република Македонија,  извоз и увоз.  

3. „Пласирање на мало“ е секое снабдување, складирање за издавање во оригинални 
пакувања на производителот на производи за заштита на растенијата за внатрешноста на 
Република Македонија во специјализирани продавници за промет на мало и издавање на 
корисниците според упатствата од производителот и принципите за добра земјоделска 
пракса. 

4. „Надлежен орган“ е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
- Фитосанитарната управа.  

 
2. Услови за производство на производи  за заштита на растенијата 

 
Член 3 

Правните лица кои вршат производство на производи за заштита на растенијата треба 
да ги имаат следните простории и уреди: 

1. фабричка хала за производство на производи  за заштита на растенија, со соодветен 
пристап и вентилација и без приклучок на директна канализација.Во рамките на 
фабричката хала треба да се изградени: 
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1.1. простории за прием и сместување на суровини, со издвоен дел - карантин за 
суровини (отрови од I група - Високо токсични Т+); 

1.2. простории за производство на производи за заштита на растенијата со: 
- производна линија за течни формулации на производи за заштита на растенијата; 
- производна линија за полуцврсти формулации на производи за заштита на 

растенијата; 
- производна линија за цврсти формулации на производи за заштита на растенијата; 
- производна линија за формулации на производи за заштита на растенијата за посебни 

намени. 
2. складови со опрема за суровини за производство на производи за заштита на 

растенијата, и тоа: 
- склад за хербициди; 
- склад за фунгициди и зооциди; 
- склад за растворувачи и полнители. 
3. складови за готови производи за заштита на растенијата: 
- склад за хербициди; 
- склад за сите други производи за заштита на растенијата. 
4. уреди за пречистување на отпадни води, со одвојување на: 
4.1. атмосферски води; 
4.2. санитарни води и 
4.3. технолошки води што се пречистуваат. 
5. уреди за пречистување на отпадни гасови, што се “фаќаат”, плакнат или 

неутрализираат и 
6. Просторија за привремено складирање  на отпадот од производствениот процес и на 

производи за заштита на растенијата со изминат рок на употреба. 
Правните лица кои произведуваат производи за заштита на растенијата потребно е да 

обезбедат отстранување на отпадните материи од процесот на производството, 
неупотребливите количини на суровини и производи за заштита на растенијата и 
искористената амбалажа согласно со прописите  за управување со отпад.  

 
Член 4 

Просториите од член 3 од овој правилник треба да ги исполнуваат следните услови: 
1. градежно-технички да се погодни за намената за која се определени, односно 

ѕидовите, подовите и таваните да се изградени од тврд незапалив материјал, да се со мазни 
површини и да можат брзо и лесно да се чистат; 

2. да се осветлени и климатизирани за безбедна работа на уредите и за сместување на 
суровини, полупроизводи и готови производи за заштита на растенијата; 

3. опремата и уредите во просторијата да се распоредени така што да е можно 
непречено одвивање на процесот на работата во сите фази, без ризик и можност на замена 
и мешање на различни суровини и нивни компоненти; 

4. ако процесот на производство на производот за заштита на растенијата се одвива во 
повеќе простории, тие простории треба да бидат поврзани за да може производството да 
се одвива без пречки и влијанија врз квалитетот на производот; 

5. да овозможуваат безбеден транспорт на суровини и готови производи за заштита на 
растенијата. 

Просторија за привремено складирање  на отпадот од производствениот процес и на 
производиза заштита на растенијата со изминат рок на употреба, покрај условите од став 1 
од овој член  треба да бидат така  изградени да не дозволуваат истекување на течност и 
ширење на непријатна миризба. 
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Член 5 
Правните лица кои произведуваат производи за заштита на растенијата треба да имаат 

соодветна опрема која ги исполнува следните услови: 
1. да е погодна за употреба според техничките карактеристики и капацитетот; 
2. да е можно редовно одржување и чистење; 
3. да обезбедува заштита од секаков вид на загадување во процесот на производство; 
4. да обезбедува сигурност во процесот на производство; 
5. во текот на производството видно да обележува број на серија и дата на 

производство на производот за заштита на растенијата. 
 

Член 6 
Производната линија за течните формулации на производите за заштита на растенијата 

(воден раствор,емулзија на масло во вода, емулзија на вода во масло, емулзија за 
третирање на семето, концентрат за емулзија, концентрирана емулзија, концентриран 
раствор и други облици на течни формулации) за производство на хербициди треба да 
биде одвоена од линијата за производство на фунгициди и зооциди. 

Производната линија од став 1 на овој член треба да има: 
1. приемни (подземни или надземни) резервоари за растворувачи со опрема (мерачи на 

протокот), 
2. реактори со мерна техника во “С” електрично изведување, 
3. пумпи за активни материи, растворувачи и емулгатори, 
4. приемни садови (комори) за подгревање односно преминување на компонентите од 

цврста во течна состојба, 
5. ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и 
6. машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или 

автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
 

Член 7 
Производната линија за полуцврстите формулации на производите за заштита на 

растенијата (концентрирана суспензија, суспоемулзија, флуидна паста, суспензија на 
капсули и др.) треба да има: 

1. приемни резервоари, 
2. реактори со дисперзер, 
3. млинови за предмелење и фино мелење во течна состојба, 
4. вакум уреди, моно пумпи, транспортери, мерачи на протокот, 
5. ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и 
6. машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или 

автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
 

Член 8 
Производната линија за цврстите формулации на производите за заштита на 

растенијата треба да има: 
1. за прашива (прашиво за запрашување на растенијата, прашиво за запрашување на 

семето): 
 - соодветни мешалки за хомогенизација на цврстите компоненти и за хомогенизација 

на течната и цврстата компонента, 
- ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи, 
- пумпи, транспортери, аспирациони филтри, компресорски станици и 
- машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) 

со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
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2. за микро и макро гранули: 
- соодветни мешалки (гранулатор мешач), 
- ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи, 
- транспортери, аспирациони филтри и 
- машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или автоматски) 

со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
3. за прашкасти формулации (водорастворлив прашок, вододисперзибилен прашок за 

третирање на семе, водорастворливо прашиво за третирање на семе и др.): 
3.1. соодветни приемни садови, 
3.2. млинови (чеканичари, воздушно-струјни), 
3.3. ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи, 
3.4.филтер циклони, транспортери, компресорска станица и 
3.5. машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или 

автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
 

Член 9 
Производната линија за формулациите на производите за заштита на растенијата за 

посебни намени (пелети, таблети, мамци и др.) треба да има: 
1. приемни садови за подготовка на компонентите и активната материја, 
2. ваги за мерење на составните компоненти и готовите производи и 
3. машини (пакерки) за пакување на готови производи (полуавтоматски или 

автоматски) со прецизно мерење на соодветниот вид пакување. 
 

Член 10 
Правните лица кои произведуваат производи за заштита на растенијата треба да имаат 

соодветна лабораторија која располага со неопходна опрема за определување на 
квалитативни, квантитативните својства  на производите што ги произведуваат. 

 
Член 11 

Правните лица кои произведуваат производи за заштита на растенијата за вработените 
треба да имаат посебна просторија за гардероба, со санитарен јазол и просторија за 
вршење на административни работи. 

 
3. Услови за пласирање на пазар на големо  
на производи  за заштита на растенијата 

 
Член 12 

Правните лица кои вршат пласирање на големо на производи за заштита на растенијата 
треба да имаат објекти за сместување, чување и издавање односно пласирање на пазар  на 
производи за заштита на растенијата. 

Објектите треба да имаат просторија за складирање на производи за заштита на 
растенијата со соодветен капацитет (склад), просторија за стручните лица, просторија за 
гардероба и санитарен јазол. 

Во складот треба да има палети, доволно одвоени заради манипулирање при 
сместувањето и издавањето на производите за заштита на растенијата. 

Производите за заштита на растенијата од I група отрови (високо токсични Т+) посебно 
се издвојуваат во простор ограден со жичена преграда, кој се заклучува. 

За производите за заштита на растенијата со изминат рок треба да се обезбеди посебен 
простор во складот, каде се чуваат се до нивното уништување. 
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4. Услови за пласирање на пазар на мало на производи  за заштита на растенијата 
 

Член 13 
Правните лица кои вршат дејност пласирање на мало на производи за заштита на 

растенијата во специјализирани продавници (земјоделски аптеки) треба да имаат објекти 
со ограден работен, продажен и магацински дел, како и посебна просторија за гардероба и 
санитарен јазол. 

Работниот дел служи за престој и работа на стручните лица. Во работниот дел може 
да бидат сместени литература, рекламен материјал (проспекти, упатства и друго), 
опрема и помагала за идентификација одосно утврдување на растителни болести, 
штетници и плевели. 

Продажниот дел служи за пласирање на производи за заштита на растенијата кои се 
сместени на рафтови и опрема за примена на производи за заштита на растенијата. Ако во 
продажниот простор се врши продажба на семе и саден материјал, тие мораат да бидат 
сместени во посебно издвоен простор (боксови) на продажниот дел. 

Магацинскиот дел служи за сместување на производите за заштита на растенијата и на 
опремата за примена на тие производи, кои се издвоени од семето и садниот материјал во 
боксови. 

 
Член 14 

Во продажниот и магацинскиот дел треба да биде вградена соодветна вентилација за 
проветрување на истите. 

 
Член 15 

Покрај просториите од член 13 на овој правилник специализираните продавници 
(земјоделските аптеки) треба да имаат простории за привремено складирање на 
производите за заштита на растенијата со изминат рок. Производите за заштита на 
растенијата треба да се чуваат се до нивното конечно отстранување. 

 
Член 16 

Правните лица кои вршаат производство и пласирање на големо и мало на производи за 
заштита на растенијата, треба да имаат кутија за прва помош. 

 
5. Регистер на правни лица за производство, пласирање на големо и мало на 

производи за заштита на растенијата  
 

Член 17 
Правните лица кои вршаат производство и пласирање на големо и мало на производи за 

заштита на растенијата се запишуваат  во Регистарот на правни лица за производство, 
пласирање на големо и на мало во специјализирани продавници на производи за заштита 
на растенијата согласно член 26 став 1 од Законот за производи за заштита на растенијата. 

Регистарот на правни лица за производство, пласирање на големо и на мало во 
специјализирани продавници на производи за заштита на растенијата (во понатамошниот 
текст: регистар) се води во тврдо укоричена книга со поврзани и нумерирани страни А-4 
формат како и електронски. 

 
Член 18 

Содржината на регистерот е дадена во Прилог 1 кој составен дел на овој правилник. 
Регистарот од став 1 на овој член се состои од три дела: 
1. Регистар на правни лица за производство на производи за заштита на растенијата,  
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2. Регистар на правни лица за пласирање на големо на производи за заштита на 
растенијата  и 

3. Регистар на правни лица за пласирање на мало во специализирани продавници на 
производи за заштита на растенијата. 

              
Член 19 

Во регистерот се врши запишување  врз основа на поднесено барање и потребна 
документација по спроведена проверка на барањето и документацијата и утврдување на 
исполнетоста на условите (оперативна проверка). 

  
Член 20 

Барањето за запишување во регистерот со пропишаната документација се поднесува 30 
дена пред датумот кога се планира да се отпочне со производство, пласирање на големо 
или пласирање на мало во специјализирани продавници на производи за заштита на 
растенијата, а барањето за промена на податоците се поднесува најмалку  10 дена пред да 
се изврши   промената.   

 
Член 21 

Во барањето за запишување во регистерот, а кога е потребно и во барањето за промена 
се наведуваат следните податоци и докази : 

1. Деловен назив на барателот, седиште, адреса за прием на пошта, претежна дејност, 
(производство или  пласирање на пазар),решение за упис на правното лице во 
Централниот регистар на Република Македонија, како и контакт телефон, факс и е-адреса.  

2. Опис на предложената дејност: производство, пласирање на пазар на големо или 
пласирање на пазар на мало во специализирани продавници, 

3. Име и презиме и квалификации и докази за лицата со соодветно образование и 
професионално искуство согласно член 26 став 2 точка 5 од Законот за производи за 
заштита на растенијата  (Диплома, уверенија, решенија и др), 

4. Докази за вработување на лица со соодветно образование за, производство, 
пласирање на пазар на големо или пласирање на пазар на мало (М1/2 обрасци или 
договори за работа), 

5. Листа на опрема за производниот процес и за соодветно складирање и издавање 
потпишана од дговорното лице во правното лице, 

6. Договор или друг документ за сопственоста на просториите или за закуп на истите.  
Правно лице кое поднело барање за запишување во регистерот на производители на 

производи за заштита на растенијата покрај податоците и доказите од став 1 на овој член 
кон барањето треба да приложи и: 

- дозвола за вршење на дејност производство на хемикалии издадена од министерот за 
здравство и 

- решение за одобрување на студија за оценка на влијание врз животната средина, или 
решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина и /или интегрирана 
еколошка дозвола или дозвола за усогласување со оперативен план издадени од надлежен 
орган согласно Законот  за животната средина .   

Документите кои се приложуваат со барањето треба да бидат во оригинал или копии 
заверени кај нотар. По исклучок за документи за кои не може да се прибави оригинал 
надлежниот орган ги прифака во копии согласно Законот за општа  управна постапка. 

Со барањето се приложува доказ за платена административна такса согласно Законот за 
административните такси. 
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Член 22 
Со проверката што ја спроведува надлежниот орган во рок од  8 дена по добивање на 

барањето  од член 20 од овој правилник се утврдува дали: 
1. барањето ги содржи сите податоци неопходни за да се постапи по истото, 
2. се поднесени сите документи и докази за бараните податоци кои се приложуваат кон 

барањето и 
3.  е уплатена административната такса. 
Доколку барањето содржи некој недостаток, надлежниот орган постапува согласно 

Законот за општа управна постапка, односно го известува за тоа барателот и му дава рок 
за отстранување на констатираните недостатоци.  

Доколку барателот ги отстрани недостатоците  во предвидениот рок се смета дека 
барањето било уредно од самото поднесување. 

Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок надлежниот 
орган донесува решение со кое го одбива барањето најкасно во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето. 

 
Член 23 

Доколку проверката на барањето со придружната документација покаже дека правното 
лице ги задоволува барањата за производство односно за пласирање на големо или мало 
на производи за заштита на растренијата, надлежниот орган врши оперативна проверка за 
утврдување на исполнетоста на условите. 

По извршената оперативна проверка се составува записник во кој се констатира 
исполнетоста на пропишаните услови со рокови за отстранување на евентуално утврдени 
недостатоци, а најкасно до истекување на роковите од член 8 на овој правилник. 

 
Член 24 

Податоците за настанатите промени по запишувањето во регистарот се внесуваат во 
посебна графа “промени” според добиеното известување за промените од запишаното 
правно лице. За секоја промена се наведува основот за нејзиното запишување во 
регистарот или бришење од регистарот. 

 
Член 25 

Податоците и документите кои се во прилог на барањето  и се во врска со утврдувањето 
на пропишаните услови за производство и пласирање на големо и мало на производи за 
заштита на растенијата и запишувањето во регистарот се чуваат одделно и се составен дел 
на регистарот. 

 
6. Преодни и завршни одредби 

 
Член 26 

Со денот на отпочнувањето со примена на овој правилник, престанува да важи 
Правилникот за условите што треба да ги исполнуваат правните лица во поглед на 
опремата, уредите и просториите за вршење дејност производство, промет на големо и 
мало на средства за заштита на растенијата и содржината и начинот на водење на 
регистерот („Службен весник на Република Македонија” бр. 54/2001). 
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Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 

Бр. 10-15627/1 
 јануари 2008 година 

Скопје 
 
      СОГЛАСНИ, 
 
       Министер,   
Имер Селмани, с.р. 
 
        Министер,   
Џелил Бајрами, с.р. 
 
        Министер,   
Ацо Спасеноски, с.р. 
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