
Врз основа на член  29 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 ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА БАРАЊЕТО ЗА УПИС НА ДРУГИТЕ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО РЕГИСТАРОТ И 

СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 

 

Член 1 

 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови за барањето за упис на 

другите производи за заштита на растенијата во регистарот и содржината на 

регистарот.  

 

Член 2 

 

Под други производи за заштита на растенијата се подразбираат помошни 

производи за заштита на растенијата и биоагенси. 

Помошни производи за заштита на растенијата се супстанции од природно, 

синтетичко и микробно потекло ( феромони, атрактанти, репеленти и друго ). 

Биоагенси се производи од микробиолошко потекло, паразити, предатори, живи 

организми кои се наменети за сузбивање на штетните организми. 

 

Член 3 

 

Другите производи за заштита на растенијата се запишуваат во регистарот за други 

производи за заштита на растенијата ( во понатамошниот текст : регистар ) врз 

основа на поднесено барање до Фитосанитарната управа. 

 

Член 4 

 

Условите кои треба да ги исполнуваат другите производи за заштита на растенијата 

за кои се поднесува барање за упис во регистарот се: 

- да не се штетни за растенијата и растителните производи, како и индиректно за 

корисникот на примарните земјоделски производи и животната средина ; 

- да се ефикасни при нивната примена ; 

- да не содржат забранети супстанции кои не се дозволени за употреба во 

Република Македонија, согласно Националната листа на одобрени производи и 

активни супстанции ; и 

- да не се штетни за лицата кои вршат апликација на вакви производи.  

 

 

 

 



Член 5 

 

(1) Барањето од член 3 на овој правилник треба да ги содржи  следните податоци : 

- назив на правното лице - барател за упис ; 

- адреса и седиште на правното лице - барател за упис ; 

- единствен даночен број на субјектот - барател за упис ; 

- единствен матичен број на субјектот ; 

- име и презиме на управителот ; 

- лице за контакт ; 

- податоци за контакт ( телефон, факс, е - mail адреса ) ; 

- опис на претежната дејност ; 

- заштитно име на производот за кој се бара упис во регистарот ; 

- вид на производот за кој се бара упис во регистарот ; 

- примена на производот ; 

- идентитет на активната супстанција, вклучувајќи и производител. 

(2) Со барањето за упис во регистарот, барателот треба ги достави и следните 

документи : 

- договор за застапништво на производот за заштита на растенијата на територијата 

на Република Македонија ; 

- решение за упис на правното лице во Централен регистар на Република 

Македонија ; 

- решение за одобрување на производот за заштита на растенијата од една држава 

членка на ЕУ каде што е одобрен производот со оригинална нотарска заверка од 

таа држава и превод на решението на македонски јазик ; 

- резиме од оригиналното досие на производот за заштита на растенијата добиено 

од матичниот производител на производот за заштита на растенијата, доставено на 

заштитено CD без можност за размножување на податоците ; 

- оригинал етикета и упатство за употреба на производот на растенијата од 

државата членка на ЕУ од каде потекнува решението за одобрување на производот 

за заштита на растенијата и превод на етикетата и упатството на македонски јазик; 

- лиценца од матичниот производител за пристап до податоците од досието на 

активната супстанција. 

 

 

Член 6 

 

Во случај на настанување на промени на податоците за кои е извршено упис во 

регистарот од член 3 на овој правилник, барателот треба да достави барање за 

промена на податоците во рок од  10 дена од настаната промена. 

 

 

 

Член 7 

 

 Регистарот од член 3 на овој правилник е составен од евиденциски листови кои ги 

содржи следните податоци : 



- трговско име на производот ; 

- назив на активната супстанција која ја содржи производот и единствен 

идентификациски број на активната супстанција ( CAS број ) ; 

- назив и адреса на правното лице ; 

- опис на претежната дејност ; 

- датум и број на договорот за застапништво; 

- датум и број на решението за упис во регистарот издадено од Фитосанитарната  

управа ; 

- важност на решението ; 

- промени ; и 

- забелешки. 

 

 

Член 8 

 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во              

„ Службен весник на Република Македонија “ .  
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