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Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите 

  

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ: 

 

Регистрирање на нови препарати за заштита на растенија во 

земјоделско производство 

 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

 

;  Сектор - Градежништво; Сектор - Туризам; Сектор - Текстил;  

Сектор – ИКТ; Сите Сектори 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) за кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални 
околности, конкретно  идентификување на проблеми) 
 

Мерките што се преземаат за контрола на биолошките штетни агенси директно влијаат на 

безбедноста на земјоделските производи и на загадување на животната средина. Со тоа основни 

Сектор - Земјоделство 



 

 

 

 

 

 

 

постулати за земјоделските производители, покрај високиот принос и квалитет, стануваат заштитата 

на животната средина и безбедноста на храната. Затоа, фитосанитарниот систем е еден од 

столбовите на поглавјето 12, кое се однесува на безбедност на храна, а е дел од претпристапната 

програма за асоцијација во ЕУ. 

Земјоделските производи пристигнати на пазар добиваат статус на храна што подразбира 

дека овие производи мора да се безбедни за исхрана и на луѓе и на животни, односно да немаат 

резидуи од пестициди и тешки метали, како и микробиолошки контаминенти и механички примеси. 

Истовремено, при примарното земјоделско производство постои ризик од зголемување на 

еколошкиот притисок врз животната средина, доколку не се запазени пропишаните начела за 

управување со препаратите за заштита на растенија, односно користењето на регистрирани 

препарати во предвидените оптимални количини. 

Од тие причини производите за заштита на растенијата се продаваат исклучиво во 

специјализирани земјоделски аптеки, од страна на лица со соодветно стручно образование и 

професионално искуство. Препаратите кои што можат да се најдат во промет се однесуваат 

исклучиво на регистриани активни материи, односно производи за заштита на растенијата кои се 

дел од националната листа на регистрирани активни материи и производи.  

Сепак во пракса доста често се случува земјоделските производители да се одлучат да ја заобиколат 

националната листа на регистрирани препарати и при тоа да применат друг препарат. Истие 

најчесто се преземаат од соседните држави, многу често и по пониски цени од оние што  

моментално се нудат на домашниот пазар. 

 

Најчестата причина за оваа појава пред се е предизвикана поради тоа што одредени 

препарати коишто не се наоѓаат на националната листа на регистрирани препарати се покажале 

како поефикасни при преземањето на потребните заштитни мерки. Од друга страна пак, покрај 

ефикасноста на препаратот доста често влијание при изборот има и пониската продажна цена во 

соседството.  

Апликацијата за регистрирање на нови препарати се поднесува од страна на овластени 

застапници со седиште во државата, коишто се во директен контакт со производителот на 

препаратот. Процедурата за регистрирање на овие препарати е законски регулирана и овозможува 

контрола на квалитетот на регистрираните препарати. Сепак, истата носи со себе и финансиски 

трошоци коишто може да се движат помеѓу 500€ и 5000€, што најчесто зависи од видовите 

лабораториски анализи кои што е потребно да се извршат при неговата регистрација и пуштање во 

промет.  



 

 

 

 

 

 

 

Токму поради оваа причина овластените застапници често не се одлучуваат да ја започнат 

оваа процедура, доколку не се увиди одредена комерцијална оправданост којашто ќе ја донесе 

новиот регистриран препарат. Проблемот особено се продлабочува кога станува збор за препарати 

кои би се примениле на култури застапени на мали површини, а предуслов за примена на 

производите за заштита на растенијата е да бидат регистрирани за дадената култура.  

Од друга страна пак, анализите на терен укажуваат дека голем број на земјоделски 

производители се одлучуваат за употреба на препарати коишто не се наоѓаат на националната 

листа на регистрирани препрати за заштита, најчесто поради тоа сметаат дека истите се недоволно 

ефикасни или пак се недоволно финансиски достапни, во споредба со оние коишто се набавуваат 

од соседството. 

Сличен проблем се јавува и помеѓу органските производители на коишто им е достапна 

многу кратка листа на препарати со кои што може да располагаат. Органското производство во 

Македонија е релативно ново, односно законски соодветно е регулирано во 2007 година. Од тогаш 

па наваму органското земјоделско производство е во подем, но сепак бројот на органски 

производители е значително помал од конвенционалните земјоделски производители. Овој факт 

дополнително придонесува за дестимулацијата на овластените застапници да навлегуваат во 

регистрациските процедури за нови препарати, со оглед на тоа што трошоците за регистрација се 

високи, а очекуваната набавка на препаратите е во корелација со бројот на органски производители 

и користеното земјоделско земјиште.  

Како резултат на тоа, исто како и во конвенционалното производство, анализите на терен 

укажуваат дека голем дел од органските производители се одлучуваат да користат препарати кои 

не се наоѓаат на националната листа, односно набавуваат производи за заштита на растенја и 

помошни средства од соседните држави. 

 

Индетификуваниот проблем истовремено го засега развојот и на двата сектори, па од тие 

причини се препорачува и негово паралелно разгледување и предложување на соодветни 

решенија. 

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) негативно влијае врз 
конкурентноста, работењето и правната усогласеност на компаниите?  

Применувачите на средствата за заштита на растенијата можат слободно да купат било кој 

препарат и да го применат во своето производство. Сепак кој препарат ќе го изберат за да го 

користат, како и времето и количините кои ќе ги употребат, моментално се оставени на одговорност 



 

 

 

 

 

 

 

на самите земјоделски производи, како и на стручните лица кои ги продаваат препаратите за 

заштита и притоа нудат совети за нивна соодветна апликација.  

Проблемот настанува кога овие препарати се неправилно и ненавремено применети, при 

што постои ризик од недоволна безбедност на третираните земјоделските производи како и можно 

загадување на животната средина.  

 

Дополнителни проблеми кои негативно се одразуваат по повеќе основи, се јавуваат во 

случаи кога земјоделските производители се одлучуваат да користат препарати кои што не се 

наоѓаат на националната листа на регистрирани препарати. При тоа производителите користат 

недозволени препарати поради кое што се јавуваат проблеми при извоз, каде што лабораториските 

контроли укажуваат дека земјоделските производи се третирани со активни материи кои не се 

дозволени и регистрирани за дадена култура или праната се најдени резидуи од одредени активни 

материи над масимално дозволените количини (Maximum Residue Level). 

 

Во случај на органското производство, покрај тоа што настануваат проблеми при извоз,  

овластените сертификациски тела. При овие контроли доколку сертификациското тело 

увиди дека производителот постапува спротивно на пропишаните начела на органското 

производство, тогаш производителот се соочува со недобивање на сертификатот за органски 

производител или со одбивање на производствот за органско при првични контроли или при ре-

сертифицирање.  

 

Сето ова не само што генерално влијае врз правната усогласеност на произвлодителите, 

туку и носи директни финансиски оптоварувања поради нестабилниот пласман на производите, 

откупната цена и трошоците за здобивање на сертификати. 

 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy 
Issues) и каква е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

 

• Според Официјалниот завод за статистика, во 2015 година 12% од вкупната интермедијарна 
потрошувачка отпаѓа на средства за заштита.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Трговскиот баланс со земјоделски производи во 2015 година бил негативен, односно 
изнесувал -213,934,000 €. Истиот се должи на големата вредност и количина на увезените 
земјоделски производи, наспроти вредноста и количините на извезени земјоделски 
производи од државата.  

 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи (наведување на членовите) кои го 

регулираат ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues)?  

 

Здравјето на растенијата е право и одговорност на Република Македонија, Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, Фитосанитарната управа, Државната фитосанитарна 

лабораторија, давателите на јавни услуги, органи и тела и на сопствениците.  

 

Истото е регулирано во постоечката легислатива преку: 

 

- Закон за производи за заштита на растенија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.110/2007; 20/2009; 17/2011 ,53/2011, 69/2013,010/15, 129/15 и 39/16) 

 

Регистрацијата на активните материи е во согласност со регистрираните активни материи во 

Европската унија. За таа цел се следи Анекс I листата, која ги содржи сите потребни информации за 

регистрација на одредена активна материја.  

http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/topics/pesticide-approvals/eu/eu-reviews 

 

Кај органското производство, согласно општите одредби во Законот за органско земјоделско 

производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2009, 53/2011, 149/2015, 

39/2016 и 132/2016), Член 3, став 1, точка 31 „Листа на производи за заштита на растенијата" е листа 

на производи за заштита на растенијата одобрени за користење во органско земјоделско 

производство на територијата на ЕУ со дефинирани услови во одлука за користење, објавени 

согласно Анекс II од Регулативата 889/2008 донесена од страна на Комисијата на Европската 

заедница;    

http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/topics/pesticide-approvals/eu/eu-reviews


 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрираните активни материи и производи за заштита на растенијата ја формираат 

Националната листа на регистрирани активни материи и производи, објавена на страницата на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство www.mzsv.gov.mk  

 

Земјоделските производи кои се пласираат на пазар, однсосно се здобиваат со статус на 

храна  се под контрола на Агенција за храна и ветеринарство на РМ. 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

 

Регистрацијата на пестицидите ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство преку Фитосанитарната управа. Во Република Македоније се регистрираат 

исклучиво производи за заштита на растенија кои се одобрени во најмалку една ЕУ земја членка.  

 

Советодавно тело на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и на 

Фитосанитарната управа е Стручната комисија за одобрување на производи за заштита на 

растенија. Комисијата е составена од експерти од подрачје на заштитата на растенијата, хемија, 

токсикологија, екотоксикологија. 

  

 

 

 

6. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 
конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање 

– упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues)?  

 

• Подобрување на степенот на правна усогласеност на компаниите 

• Подигнување на нивото на свесност помеѓу производителите 

• Овозможување поширок избор на средства за заштита 

http://www.mzsv.gov.mk/


 

 

 

 

 

 

 

• Регистрација на помошни средства за заштита на растенијата (феромони, лепливи ленти...) 

• Поедноставување на постапките за регистрација на помошните средства 

• Финансиска надокнада за регистрација на помошните средтва и производи за заштита на 
растенија чија активна материја е жив организам, негов производ или метаболит 

• Поттикнување на извозот и обезбедување пласман за производите кон земјите од ЕУ 

• Поттикнување на органското производство и обезбедување пласман за производите кон 
земјите од ЕУ 

• Финансиска помош на производителите кои за заштита на растенијата применуваат 
биолошки препарати и помошни средства за заштита на растенијата 

 

7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални инпликации 

на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се 
адресира – упати – реши  ?   

• Намалување на сивата економија со тоа што ќе се намали прометот на нерегистрирани 
препарати за заштита 

• Овозможување услови за позитивно зголемување на вредноста на трговскиот баланс 

• Креирање предуслови за создавање на квалитетен земјоделски производ 

• Поттикнување на производството на нови сорти и видови на земјоделски производи 
(конвенционални и органски) 

• Зголемувањето на безбедноста на произведените земјоделски производи како храна и 
суровина за преработената храна 

• Зголемување на нивото на безбедност и здравјето на применувачите на производи за 
заштита на растенијата 

• Зачувување на животната средина 
 

8. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока треба 
да се насочиме? (главни цели) 

 

Производителите најчесто посегнуваат по нерегистрираните препарати за заштита на 

растенија или поради причината што се поефикасни од оние кои се наоѓаат на националната листа 

на регистрирани препарати за заштита или пак поради тоа што во некоја од соседните држави 

препаратите за заштита можат да ги најдат по доста поповолни цени споредено со она што се нуди 

на домашниот пазар. 

Поради наведените причини потребно е да се воведат мерки за поддршка на регистрацијата 

на одредени препарати за заштита на растенија за кои има очигледна потреба помеѓу 



 

 

 

 

 

 

 

земјоделските производители, а сепак во моментот немаат голема комерцијална вредност за да го 

задржат вниманието на овластените застапници за увоз на овие препарати.  

Паралелно со мерката за поддршка на регистрација, потребно е да се воведат и мерки за 

едукација на производителите по однос на соодветно користење на препаратите за заштита, со што 

би се зголемила и ефикасноста на останатите стимулативни мерки. 

Истото се предлага да се направи преку креирање на мерки за поддршка во програмите 

наменети за поддршка на земјоделство и рурален развој, каде што ќе се овозможи полесен и 

поповолен пристап на земјоделските производители до препаратите за заштита. Како резултат се 

очекува да се дестимулираат земјоделските производители да се снабдуваат со истите по поевтина 

цена од соседните земји, притоа ризикувајќи:  1) да го отежнат или целосно оневозможат 

пласманот на нивните производи надвор од државата; 2) да ја доведат во прашање безбедноста на 

пласираниот производ; или пак 3) Да иницираат неповолни влијанија врз животната средина.  

 

Од тие причини стимулативните мерки кои би се вовеле се препорачува да се обезбедат 

преку посебен фонд за таа намена, преку којшто ќе се стимулира регистрацијата на новите 

препарати за заштита за коишто е увидена потреба на пазарот, притоа вклучувајќи ги и 

конвенционалните и биолошките производи за заштита на растенијата, како и помошните средства 

за заштита на растенијата. На таков начин ќе се овозможи пристап до производи за заштита на 

растенија коишто можат да најдат поефикасна примена при производството на одредени видови и 

сорти на земјоделски култури за коишто во моментот или не постои доволно голем интерес за 

вложување во регистрација од страна на овластените застапници или пак производителите го 

бараат надвор од границите на државата. 

Одлуката за тоа кои производи за заштита на растенијата ќе бидат избрани да бидат 

предмет на стимулативните мерки се препорачува да се врши на годишно ниво од страна на 

експерти од областа на заштита на растенијата (Совет за заштита на растенија при Фитосанитарна 

управа) во соработка со Фитосанитарната управа и Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство на РМ.  

Дополнително, по однос на органското производство потребна е иницијатива за 

ослободување на препаратите за заштита на растенија кои се одобрени за користење во органското 

производство од биолошко испитување во текот на регистрацијата. Предлогот за тоа кои препарати 

за заштита на растенија е потребно да бидат стимулирани треба да се направи по иницијатива на 

органските производители или на сертификациските тела, а истите може да ги потврди и Стручната 

комисија за одобрување на производи за заштита на растенија 



 

 

 

 

 

 

 

 

Со ова, надлежните институции ја задржуваат потребната контрола при регистрацијата и 

прометот на производите за зашптита на растенијата, а ќе успејат да управуваат со одлуките на 

независните трговски фирми, кои имаат сопствен план и делокруг на работа. На овој начин 

државата ќе обезбеди на својот пазар да има производи за заштита на растенијата и помошни 

средства, кои се побезбедни за примена во земјоделското производство и директно влијаат на 

безбедноста на земјоделските производи и заштита на животната средина.  

Пазарот со производи за заштита на растенијата ќе го зголеми својот асортиман за 

конвенционалното земјоделско производство, но ќе понуди и производи за заштита на растенијата 

за во интегралното земјоделско производство и за органското земјоделско производство.  

 

 

 

 

 


