
 

ДО: Партнетство за подобра бизнис регулатива 
 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор по Ваш допис за регистрирање на нови препарати 

за заштита на растенија во земјоделско производство 

 

     

Почитувани,  

 

Во продолжение на овој допис би сакале да Ве информираме за постоечката 

состојба од областа на производите за заштита на растенијата во Република 

Македонија. 

Согласно Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.  110/2007; 20/2009; 17/2011; 53/2011; 69/2013; 

10/2015; 129/2015 и 39/2016), одобрувањето на производи за заштита на 

растенијата и активните материи на територијата на Република Македонија се 

врши со взаемно признавање на истите кои се веќе регистрирани во некоја од 

земјите членки на ЕУ. Во постапката за одобрување на производите за 

заштита на растенијата, барањето за одобрување заедно со целокупната 

документација за дадениот производ се разгледува од страна на Стручна 

комисија која дава мислење за тоа дали производот може да биде одобрен за 

употреба на територијата на Република Македонија, за која намена и дали се 

потребни дополнителни испитувања на биолошката ефикасност на истиот.  

За да може правото лице да врши увоз на производите за заштита за кои 

поднесува барање за одобрување, истото претходно мора да биде запишано 

во регистарот на правни лица за пласирање на производи за заштита на 

растенијата на пазарот на големо. 

Согласно член 18 став (2) од горенаведениот закон, Фитосанитарната управа 

изготвува годишна Национална листа на одобрени производи и активни 

супстанции и ја објавува во Службен весник на Република Македонија. Во 

оваа листа се внесуваат сите производи кои се одобруваат за користење на 

територијата на Република Македонија, а во согласност со европското 

законодавство ( Анекс 1 од Регулативата 1107/2009 за регистрација на 

производи за заштита на растенијата ). Согласно оваа листа, вкупниот број на 

досега регистрирани производи за заштита на растенијата е 470, а на активни 

супстанции 170, што претставува една широка палета на производи кои се 

користат за заштита на растенијата. 

Согласно член 27 став (6) и член 36 став (9) од Законот за производи за 

заштита на растенијата, донесени се правилници за евиденција на употребата 

и пласирањето на пазар на производите за заштита на растенијата и тоа: 

Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата од страна на 

правните лица кои произведуваат, пласираат на пазарот и складираат 

производи за заштита на растенијата за произведените количества, за приемот 

и испораката на производите, вклучувајќи ги и производите со поминат рок ( 

Сл.весник бр. 66 / 2015  ) и Правилник за формата, содржината и начинот на 

водење и чување на евиденцијата за секое третирање на растенијата и на 

растителните производи од страна на корисниците кои употребуваат 

производи за заштита на растенијата ( Сл.весник бр. 156 / 2014 ), што значи 

дека сите физички и правни лица кои на било кој начин се вклучени во 

работата со пестициди се должни да водат еводенција меѓу другото и на 

видот и количината на употребените односно продадените производи за 
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заштита на растенијата. Надзорот над спроведувањето на законот и 

подзаконските акти е во надлежност на Државниот инспекторат за 

земјоделство. 

Фитосанитарната управа при Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство е креатор на фитосанитарната политика, што подразбира 

донесување на законите и подзаконските акти, меѓу другото и од областа на 

производите за заштита на растенијата. Инспекцискиот надзор над 

спроведувањето на одредбите кои произвлегуваат од истите, меѓу другото и 

евентуалната продажба и употреба на недозволени (нерегистрирани) 

производи за заштита на растенијата го врши Државниот инспекторат за 

земјоделство. 

Во собраниска процедура е и нов Закон за фитофармација согласно 

директивите и регулативите на Европската унија. Во изминатиот период беа 

спроведени повеќемесечни јавни расправи по предлог текстот на новиот 

закон кои се спроведоа по сите региони во Република Македонија, со цел 

запознавање на сите засегнати страни со новините од областа на производите 

за заштита на растенијата, односно фитофармацевтските производи, како и 

обврските и одговорностите кои произлегуваат од истиот. Во овој закон меѓу 

другото се предвидува и задолжителна обука и лиценцирање на сите правни 

лица и професионални корисници на пестициди, задолжително контролно 

тестирање и сертифицирање на опремата за апликација на производите за 

заштита на растенијата, воведување на фитосанитарен информатички систем 

со кој електронски ќе бидат поврзани сите чинители на фитосанитарниот 

систем, задолжителна евиденција на продажбата (правните лица) и 

употребата (корисниците) на производите за заштита на растенијата, 

управување со отпадот т.е празната амбалажа од употребените производи за 

заштита на растенијата, како и заостанатите количества од пестициди и 

пестициди со поминат рок. Со воведување и имплементирање на овие 

одредби ќе се постигне целосен увид и контрола на увозот, продажбата и 

употребата на производите за заштита на растенијата и опремата за нивна 

апликација, како и поголема едукација на корисниците на производи за 

заштита на растенијата и на сите оние кои на било кој начин се вклучени во 

работата со пестициди. 
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