
Службен весник на РМ, бр. 145 од 5.11.2010 година 

1 од 1 

20101452986 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 57 став 2 на од Законот за производи за заштита на растенијата 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 110/07 и 20/09), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 

ПРОИЗВОДИ, ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОПРЕМА И КОНТРОЛНО 
ТЕСТИРАЊЕ НА ОПРЕМА 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува висината на трошоците за одобрување на производите 
за заштита на растенијата (во натамошниот текст: производи ), издавање на сертификат за 
опрема и контролно тестирање на опремата. 

  
Член 2 

Правните лица кои вршат работи во врска со одобрувањето на производите за заштита 
на растенијата, издавање на сертификат за опрема и контролно тестирање на опрема ги 
наплаќаат следните трошоци: 

1. За одобрување на производи за заштита на растенијата: 
- оценка и идентитет, оценка на физички и хемиски својства и аналитички методи - 

19.500,00 денари, 
- оценка на биолошка ефикасност - 26.000,00 денари, 
- токсиколошка оценка - 35.000,00 денари, 
- екотоксиколошка оценка - 35.000,00 денари, 
- оценка за однесување во животната средина - 9.250,00 денари, 
- проценка на изложеноста на применувачот - 12.000,00 денари, 
- оценка на резидуи од производи за заштита на растенијата - 32.500,00 денари, 
- извршена експертиза на целокупната документација и досие на производот и 

активната супстанција за взаемно признавање на производите за заштита на растенијата - 
38.350,00 денари; 

2. За висина на трошоците за издавање на сертификат за опрема: 
- извршена експертиза - тестирање - 3.500,00 денари; 
3. За висина на трошоците за контролно тестирање на опрема: 
- извршена експертиза - тестирање - 6.150,00 денари. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во „Службен 

весник на  Република Македонија ”. 
 
  Бр. 17-283/6                        Министер за земјоделство, 

октомври 2010 година                   шумарство и водостопанство, 
    Скопје                                      Љупчо Димовски, с.р. 
 

 


