
Врз основа на член  56 став 5 од Законот за производи за заштита на растенијата      
( „ Службен весник на Република Македонија “ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 53/11 ) 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува начинот и принципите за работа на Стручниот 
совет во врска со советување, давање предлог мерки кои се однесуваат на заштита 
од внесување и употреба на штетни агенси, производи и опрема за апликација на 
производите за заштита на растенијата. 
 

 
Член 2 

 
(1) Стручниот совет работи и одлучува на седници.  
(2) Стручниот совет на првата седница носи деловник за работа на советот.  
(3) Стручниот совет работи во присуство на мозинство од именуваните членови. 
 

Член 3 
 

(1) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во седиштето на Фитосанитарната 
управа најмалку шест пати годишно, а по потреба и повеќе пати.  
(2) Административно - техничките работи за потребите на Стручниот советот ги 
врши Фитосанитарната управа.  
 

Член 4 
 

(1) Стручниот совет за својата работа дава извештаи во писмена форма по потреба 
и на барање на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а  
најмалку еднаш годишно на крај од годината.  
(2) Извештајот на Стручниот совет треба да содржи предлог мерки за превземање 
на мерки за спречување на одредени последици во фитосанитарната област. 
(3) Мерките кои ги предлага Стручниот совет се во согласност со најновите 
технички и научни достигнувања од областа на производите за заштита на 
растенијата.  

 
Член 5 

 
(1) Стручниот совет извештајот за својата работа со предлог мерките го донесува 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови.  



(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува со предлог мерките кои се 
внесени во извештајот на Стручниот совет има право да даде издвоено мислење со 
образложение кон извештајот.  
(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот совет е составен дел од 
извештајот.  

 
 

Член 6 
 

Извештајот на Стручниот совет го потпишува претседателот на Стручниот совет. 
 

 
Член 7 

 
Стручниот совет предлог мерките и извештаите ги доставува преку 
Фитосанитарната управа до министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

 
 
 

Член 8 
 

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