
 
Барање за упис во регистерот на правни лица за производство на 

производи за заштита на растенија  
 
Назив на правното лице  ------------------------------------------------------------------ 
Седиште на правно лице-------------------------------------------------------------------- 
Локација на објектот за  
вршење дејност ( магацин ) --------------------------------------------------------------- 
Даночен број на фирмата ------------------------------------------------------------------ 
Број на деловниот субјект ( БДС ) ------------------------------------------------------ 
Управител на фирмата  
( име и презиме )          ------------------------------------------------------------------- 
Контакт телефон и меил -------------------------------------------------------------------- 
 
 
   Дата на поднесување и М.П.                       Потпис на подносителот на барањето 
                                                                                                                                                                          
 ------------------------------------------                       ---------------------------------------------------- 
 
Документи кои треба да се приложат кон барањето : 
 
- Листа на опрема за производниот процес и за соодветно складирање потпишана од 
одговорното лице во правното лице 
-Диплома или уверение за завршено соодветно образование  на вработениот (копија 
заверена на нотар ) 
-М1/М2 од вработениот  
-Решение од центарлен регистар со шифра на дејност 46.75 
-Имотен лист или договор за закуп на деловниот простор  ( заверен на нотар) 
- Дозвола за вршење на дејност производство на хемикалии издадена од министерот за 
здравство 
- 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 п издадени од надлежен 
орган согласно Законот за животна средина. 
-Уплатница од 1500.00 денари 
 
Уплатница ПП 50: 
 
Цел на дознака: Административна такса за упис во Регистар на правни лица за  
производство на производи за заштита на растенија 
Назив на примачот: Буџет на РМ – Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 
Трансакциска сметка: 100-0000000630-95 
Износ: 1500,00 денари 
Уплатна сметка: 840 - ХХХ – 03161 
Приходна шифра и програма: 722313 – 00  Начин: 2 
 
За подетални информации може да се информирате од Правилникот за поблиските 
услови за производство, складирање, пласирање на пазарот на производите за 
заштита на растенијата, формата и содржина и начин на водење на регистерот 
(Службен весник на РМ бр. 28 од 27.02.2008 година). 
 
 


