
Врз основа на член 30 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 ДЕКЛАРИРАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ПЛАСИРАНИ НА ПАЗАРОТ 
 
 

Член 1 
 
Со овој правилник се пропишува декларирањето и означувањето на другите 
производи за заштита на растенијата пласирани на пазарот.  

 
Член 2 

 
На оригиналното пакување на производите што се пуштаат во промет треба да стои 
декларација со следните податоци : 
1. Трговскиот назив и заштитниот знак на производот ; 
2. Називот и адресата на носителот на решението за упис во регистарот за други 
производи за заштита на растенијата ; 

3. Назив и адреса на производителот ; 
4. Бројот на решението за упис во регистарот за други производи за заштита на 
растенијата и датум на негово издавање ; 

5. Типот на препаратот ( на пример : гранули, прав или течност ) ; 
6. Состав на производот ; 
7. Видот на дејството на производот ( на кои видови на растенија и целни штетни 
организми дејствува производот, време на користење, количеството во кое се 
применува производот, број на третирања, временско растојание меѓу 
третирањата ) и начинот на користење ; 

8. Можни влијанија на ефикасноста на производот ; 
9. Времетраење на каренцата ; 
10. Дополнителни предупредувања и известувања за заштита на луѓето и животната 
средина ; 

11. Мерки за заштита на лицата кои ракуваат со производите и вршат нивна 
апликација, со наведување на бараната заштитна опрема; знаци на труење и 
мерки за прва помош кај луѓето ; 

12. Класификација во согласност со прописите за класификација кои се соодветни 
на прописите на ЕУ ; 

13.  Датум на истекување на рокот на употреба на производот ( месец и година ) и 
сериски број ; 

14.  Нето количеството на производот ( нето маса или нето волумен на производот 
во единица амбалажа ) ; 

15. Начин и услови на складирање и чување на производите ; 



16. Видливо предупредување “ Пред употреба на производот задолжително да се 
прочита упатството за примена ” ;  

17. Начин на миење на амбалажата, опис на постапката за чистење на уредите за 
примена,постапување со остатоците од производот и празната амбалажа ; 

18. Упатство за постапување во случаи на ненамерно испуштање на производот во 
животната средина ; 

19. Упатство за комбинирање со други препарати и нивна компатибилност ; и 
20. Други дополнителни податоци за производот, доколку се потребни. 

 
Член 3 

 
Декларацијата може да биде отпечатена на амбалажата или да биде приложена кон 
пакувањето. 

 
Член 4 

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