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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2700.

Врз основа на член 17-а, од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1
Со оваа одлука на општина Велес се дава на трајно 

користење, без надоместок, недвижна ствар запишана 
во ИЛ бр. 28892, за КО Велес ул. „Методија Андонов 
Ченто“ бр. 2, сопственост на Република Македонија и 
тоа:

- КП бр.1520, дел-0, број на зграда - 1, намена на 
зграда - 511, влез -1, кат - ПО, намена на зградата - по-
мошни простории, со внатрешна површина од 51 м2 и 

- КП бр.1520, дел-0, број на зграда - 1, намена на 
зграда - 570, влез -1, кат - ПР, намена на зградата - згра-
да, со внатрешна површина од 116 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-3179/1 Заменик на претседателот
30 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

2701.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Сужбен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Здрав-

ствен дом Неготино му престанува користењето на нед-
вижната ствар на ул. с. Тимјаник, лоцирана на КП 
3384,зграда 1, влез 1, приземје со површина од 98 м2, 
евидентиран во Имотен лист број 1808 КО Тимјаник, 
сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за труд и социјална политика.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Јавна здравствена 
установа Здравствен дом Неготино и Министерството 
за труд и социјална политика, во рок од 15 дена од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-3722/1 Заменик на претседателот
24 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2702.
Согласно член 9 – б став (2) од Законот за здравјето 

на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11 и 
69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕН ПРЕГЛЕД И НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА 
ПРИМЕРОЦИ НА СЕМЕНСКИ И МЕРКАНТИЛЕН 
КОМПИР НАД КОЈ СЕ ВРШИ ФИТОСАНИТАРЕН 

МОНИТОРНГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спрове-

дување на здравствен преглед и начинот на земање на 
примероци на семенски и меркантилен компир над кој 
се врши фитосанитарен мониторинг.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
Примерок е мало количество на растенија кое е зе-

мено на соодветен начин и ја претставува содржината 
на целокупниот растителен материјал кој е предмет на 
лабораториска анализа.

Партија е определен број или количество од една 
иста сорта, класа, производител, која е идентификувана 
по својата хомогеност и потекло или е донесена од 
иста парцела.

Пратка е количество на растенија, растителни или 
други производи наведени во документ, потребен за вр-
шење на царински или други контроли, за добивање на 
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фитосанитарен сертификат или друг алтернативен доку-
мент или ознака. Пратката може да биде составена од 
еден или од повеќе лотови (партии). 

Начинот на спроведување на здравствен преглед е 
редовно вршење на визуелни прегледи во одредени фе-
нофази на развој на семенски и меркантилен компир, 
при што се следи присуството, односно отсуството на 
штетните организми или нивните симптоми.

Начинот на земање на примероци подразбира подго-
товка на растенијата од семенски и меркантилен ком-
пир со испраќање за лабораториска анализа во соодвет-
ните овластени лаборатории.

Член 3
Спроведувањето на здравствен преглед на семенски 

и меркантилен компир се врши на местата на произ-
водство, местата на увоз и местата на складирање и ди-
стрибуција.

За секој извршен здравствен преглед на семенски и 
меркантилен компир на местата на производство, ме-
стата на увоз и местата на складирање и дистрибуција 
се составува записник согласно Правилникот за времен-
ски периоди и начинот на вршење нафитосанитарна 
инспекција на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети наведени во Листа V дел А секција 
1 и Листа V дел А секција 2.

Член 4
При здравствен преглед на компирот се следи при-

суството на карактеристични симптоми кои ги причину-
ваат следните карантински штетни организми :

- фитопатогени бактерии: Clavibacter Michiganensis 
ssp.sepedonicus и Ralstonia Solanacearum;

- фитопатогени габи :  Synchytrium endobioticum и
- фитопатогени нематоди: Globodera Rostochiensis 

(Woll.) и Globodera Pallida (Stone).

Член 5
Во текот на производството на меркантилен компир 

произведен во Република Македонија се врши визуелен 
преглед и по потреба се земаат примероци за лаборатори-
ска анализа за присуството на латентни инфекции од 
Clavibacter Michiganensis, Ralstonia Solanacearum и 
Synchytrium endobioticum. 

Со посебно внимание треба да се вршат визуелните 
прегледи и земањето на примероци на домашното про-
изводство на ран и останатиот меркантилен компир.

Член 6
За отстранување на фитосанитарниот ризик од поја-

ва и ширење на карантински штетни организми од член 
4 на овој правилник, потребно е да се врши фитосанита-
рен мониторинг на ран меркантилен компир. 

Најдобро време за вршење на испитувањата од став 
1 на овој член е во месеците јуни и јули. 

Кај домашното производство на ран меркантилен 
компир, примероците треба да се земаат во мај и јуни. 
Примероците  за присуство на нематоди може да се зе-
маат и во текот на јуни (кога цистите се слободни во 
почвата).

Член 7
Најдобар временски период за вршење на визуелни 

прегледи на домашното производство на останат мер-
кантилен компир е во текот на месеците септември и 
октомври.

Член 8
Вршењето на здравствен преглед за присуството на 

карантински штетни организми кај семенскиот и мер-
кантилниот компир, кој се произведува на територијата 
на Република Македонија се спроведува во четири фа-
зи и тоа:

а). I Фаза – визуелен преглед на компирот за време 
на вегетацијата во мај – јуни.

б). II Фаза – визуелен преглед на кртолите од ком-
пир при берба од мај до октомври.

в). III Фаза – визуелен преглед на кртолите од ком-
пир во складишта на производителите во октомври.

г). IV Фаза – визуелен преглед на кртолите од ком-
пир во дистрибутивните центри и збирните магацини 
на преработувачите во октомври.

Начинот на вршење на визуелен преглед е даден во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9
Спроведувањето на здравствениот преглед на мер-

кантилен компир на местото на производство (фаза I), 
за време на вегетација на Clavibacter Michiganensis 
(Smith), Davis et al.ssp.sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff), Davis et al. и Ralstonia Solanacearum (Smith) е 
следно:

1. Визуелниот здравствен преглед на ран мерканти-
лен компир на местото на производство се врши два па-
ти за време на вегетацијата:

- прв визуелен преглед за време на цветање на ком-
пирот, најчесто се врши во април/мај и

- втор визуелен преглед се врши за време на берба 
на компирот во јуни/јули.

2. Визуелни здравствени прегледи на останатиот 
меркантилен и семенски компир на местото на произ-
водство се врши два пати за време на вегетацијата:

- прв визуелен преглед се врши за време на цветање-
то на компирот во јуни и 

- втор визуелен преглед се врши за време на собира-
њето на компирот од крајот на септември до првата по-
ловина на октомври.

Член 10
При првиот визуелен преглед дијагонално се поми-

нува низ насадот, при што потребно е да се посвети 
внимание дали се присутни симптомите за присуство 
на бактерии од членовите 14 и 15 на овој правилник по 
стеблата и листовите. Во случај кога постои сомневање 
од зараза, се означува местото и растението за кое по-
стои сомневање дека е заразено, така да при вториот 
преглед од тоа растение и од тоа место се земаат приме-
роци од кртолите од компир.

При вториот визуелен преглед, кртолите од компир 
визуелно се прегледуваат со пресекување на одреден 
број кртоли.
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Член 11
Земањето на примероци од Clavibacter 

Michiganensis (Smith), Davis et al.ssp.sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff), Davis et al. и Ralstonia 
Solanacearum (Smith) се врши така што се земаат приме-
роци на цели растенија од компир.

За лабораториска анализа земањето на примероци 
се врши во случај на сомневање дека постои зараза, а 
земањето на примероци на кртоли (семенски и меркан-
тилен) се врши за тестирање на латентна инфекција, 
според предвидениот план утврден во Програмата за 
фитосанитарна политика. 

Покрај земање на примероци од сертифициран се-
менски компир кој се користи за садење, се контролира 
и семенскиот компир на производителите кој не е сер-
тифициран, според  планот од став 2 на овој член.

Член 12
Примероците за време на вегетација од местото на 

производство се земаат дијагонално, а за еден приме-
рок се земаат 200 кртоли. Кај малите производители 
(дворови, домашни градини) се врши само визуелен 
преглед, а примерок се зема само во случај кога постои 
сомневање од зараза.

Член 13
Пакувањето и праќањето на примероците се врши 

на следниот начин:
1. Секој примерок неопходно е да се стави во трос-

лојна хартиена кеса, добро да се затвори (изолира) и 
што побрзо да се достави до овластената лабораторија;

2. Кога не постои можност за доставување на приме-
роците истиот ден, тогаш е потребно во книжните вре-
ќи да се стави едно парче мокра хартија или памук за 
да се спречи сушењето на кртолите и се заедно да се 
стави во ладилник. Примероците кои што се земени од 
различни парцели треба да бидат одвоени, означени и 
заедно со нив мора да биде приложен записник со даде-
ни податоци и 

3. Во случај кога ќе се пронајдат сомнителни  крто-
ли од компир како што е распаѓање, непријатен мирис, 
испукана кора и сл., таквите кртоли се издвојуваат и се 
ставаат во посебна хартиена кеса, а потоа се ставаат во 
вреќата заедно со останатите кртоли.

Член 14
Следните симптоми го идентификуваат кафеавото 

гниење - Ralstonia Solanacearum (Smith) на кртолите од 
компир:

- при крај на цветањето врвните листови пожолтува-
ат и овенуваат;

- овенатите листови стануваат бледо-зелени и пока-
фејуваат;

- нема свиткување на рабовите на листовите;
- на хоризонтален пресек на стеблото спроводните 

садови се темна боја;
- при пресек на стеблото  излегува слузав ексудат;
- приземниот дел на стеблото покафејува;
- кртолите се со здрав изглед;
- земјата е залепена на окцата;

- спроводните садови се сиво-кафеави во форма на 
прстени;

- при притисок на  кртолите од спроводните садови 
излегува слузаст ексудат и

- при силна зараза се претвара во слузеста маса на 
зачуваната покожица.

Член 15
Следните симптоми го идентификуваат прстенесто-

то гниење и венењето -Clavibacter Michiganensis 
(Smith), Davis et al.ssp.sepedonicus Spieckermann et 
Kotthoff), Davis et al на кртолите од компир:

- првите промени се забележуваат на долните  ли-
стови, како и губење на тургорот на поедини листови;

- листовите пожолтуваат и се виткаат од краевите 
према лицето на листот;

- постепено венење на делови на растението;
- на надземните делови на растенијата можат да изо-

станат видливите знаци;
- на надолжен пресек на кртолите се гледаат проме-

ни во зоната на спроводните садови во облик на крема-
сто-жолто и светлокафеаво сирасто скапување и

- во некои случаи, спроводниот прстен може да би-
де одделен и при стискање на кртолите излегува сирест 
ексудат од ткивото.

Член 16
Доматите и Пеларгонијата како домаќини на фито-

патогената бактерија Ralstonia Solanacearum, се вклучу-
ваат во мерките за фитосанитарен мониторинг за при-
суството на бактеријата Ralstonia Solanacearum, во рам-
ки на мониторингот на другите карантински штетни ор-
ганизми. Кога проверката за присуството на бактерија-
та Ralstonia Solanacearum не покаже ништо сомнител-
но,  наодот влегува во финалниот извештај.

Во случај на сомнителни симптоми на болести пре-
дизвикани од Ralstonia Solanacearum, се земаат приме-
роци и се праќаат на лабораториски испитувања за 
утврдување на нејзино можно присутво.

Член 17
Визуелен преглед и земањето на примероци од пе-

ларгонија се врши непосредно пред пласирање на ком-
пирот на пазар.

Секој примерок неопходно е да се стави во трослој-
на хартиена кеса, добро да се затвори (изолира) и што 
побрзо да се достави до овластена лабораторија. Кога 
не постои можност за испорака истиот ден, тогаш е по-
требно во книжната кеса да се стави едно парче мокра 
хартија или памук, за растението да не се исуши и се за-
едно треба да се стави во ладилник. Земените примеро-
ци од различни парцели треба да бидат одвоени, означе-
ни и заедно со нив треба да биде приложен и записник 
со дадените податоци. Ако се пронајдат  растенија од 
пеларгонија за кои постои сомневање дека се заразени, 
таквите растенија се ставаат во посебна  хартиена кеса 
и потоа во вреќата со останатите растенија.
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Член 18
Водата и плевелот Solanum dulcamara (кучешки 

трн) како медиум и домаќин се земаат како примероци. 
Тоа се врши со земањето на примероци од отпадните 
води во преработувачката индустрија за компир или од 
водотеците во близина на производните парцели на 
компир поради лабораториски прегледи за присуството 
на Ralstonia Solanacearum од страна на фитосанитарни-
те инспектори во согласност со планот од член 11 став 
2 на овој правилник.

Детермирањето на Ralstonia solanacearum е најдо-
бро во доцна пролет, лето и есен кога температурата на 
водата е над 15°C. Примероци од вода се земаат на дла-
бочина од 30-40 cm. и на далечина два метра од брегот 
на водната површина, два пати на иста локација. При-
мероците се земаат во период од јуни до септември. 
Примерокот се состои од 3 подпримероци од 30 ml и се 
става во стерилни шишиња или епрувети.

По земањето на примерокот потребно е истиот да 
се чува на темно место на температура од 4°C до 10°C 
и да се достави до овластена лабораторија во рок од 24 
часа.

Доколку околу водата или во водата се утврди при-
сутност на плевелот Solanum dulcamara, потребно е да 
се земе примерок од плевелот поради утврдување на 
присуство/отсуство на бактеријата Ralstonia 
solanacearum. Се зема целото растение заедно со коре-
нот, потоа примерокот се пакува и се праќа на ист на-
чин како и примероците од пеларгонија. Покрај земање-
то на примероци од површинската вода, се земаат при-
мероци и од отпадната вода која се исфрла после прера-
ботката на компирот согласно планот од член 11 став 2 
на овој правилник.

Член 19
Здравствениот преглед кај растенијата на 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc се врши на след-
ниот начин:

1. Визуелниот преглед се врши за време на берба на 
кртолите од компир. При едно излегување на терен по-
требно е да се извршат што е можно повеќе визуелни 
прегледи на одредените места за преглед и најмалку 
според планираното (при едно излегување на планира-
ното место за преглед се прегледуваат три соседни пар-
цели со компир). Во случаи кога при излегување на те-
рен не може да се извршат три визуелни прегледи на 
местото на производство, потребно е во записникот да 
се образложи зошто е извршен помал број на визуелни 
прегледи од планираниот. Во случаи кога на планирано-
то место за вршење на визуелен преглед можат да се из-
вршат и повеке од три визуелни прегледи, се препора-
чува прегледите да се извршат и во записникот да се на-
веде причината поради која се реализирани повеќе визу-
елни прегледи.  

2. Земените примероци за лабораториска анализа на 
кафеаво и прстенесто гниење на кртолите од компир се 
употребуваат и за дополнителен визуелен преглед на 
рак на компир во лабораторија. Во случај на сомневање 
на зараза со овој штетен организам се зема посебно при-
мерок, кој се состои од сомнителни кртоли. Резултати-
те од визуелниот преглед на земените примероците за 

лабораториска анлиза за кафеаво и прстенсто гниење 
кај кртолите од компир се составен дел од записникот 
за овој штетен организам.

Симптомите на кртолите се јавуваат како мали или 
големи израстоци кои наликуваат на цвет. Колку пора-
но настапува заразата толку кртолите се посилно зафа-
тени со рак и се формираат поголем број на израстоци. 
Израстоците најчесто се појавуваат кај окцата на крто-
лата, таквите кртоли гнијат во земја, а патогениот орга-
низам останува во почвата и до 30 години. Надземниот 
дел на растението не се разликува од здравите растени-
ја, затоа што патогениот организам не го напаѓа прави-
от корен.  

Симптоми на посевот кај ракот на компирот поре-
тко ги заразува столоните и подземното стебло. По сто-
лоните се создаваат разновидни израстоци на местата 
каде што треба да се развијат кртолите. Израстоците се 
зеленкаста боја. Кај осетливите сорти се забележува де-
формација на долните листови. Тие се задебелуваат и 
закржлавуваат дури и на целиот надземен дел на стеб-
лото. 

Член 20
Примероците за утврдување на Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) Perc се ставаат во трослојна хар-
тиена кеса која добро се затвора (изолира) и што е мож-
но порано се доставуваат во лабораторија на миколо-
шка анализа. Кога не постои можност да се испратат 
примероците истиот ден, тогаш потребно е примерокот 
да се чува во ладилник. Примероците од различни пар-
цели треба да бидат одвоени, означени и заедно со нив 
мора да биде приложен и записникот.

Член 21
При здравствен преглед на Globodera pallida и 

Globodera Rostochiensis се следат симптомите на зараза 
од компировите цистолики нематоди кои не се специ-
фични. Главни симптоми се појава на кружни (ореоли) 
површини со овенат  посев, при што се забележува 
слаб пораст на растенијата, а во случај на појак напад, 
централните места со овенатите површини можат да би-
дат целосно соголени. Понекогаш растенијата кои се на-
оѓаат во тие ореоли, покажуваат симптоми на жолтее-
ње и свиткување на лисјата и со оглед на тоа дека слич-
ни симптоми може да причинат и други штетни орга-
низми, тешко е врз основа на визуелен преглед на расте-
нието со сигурност да се потврди заразата од овие штет-
ни организми. Заради тоа, посебно внимание при визуе-
лен преглед на посевите со компир треба да се обрне 
кај закржлавените и бледите растенија кои заостанува-
ат во својот раст.

По визуелниот преглед на посевите со компир, сле-
дува и визуелен преглед на коренот од растението, зара-
ди утврдување на зараза од компирови цистолики нема-
тоди. На површина од 1ха, со дијагонално движење низ 
парцелата се прегледуваат 20 растенија. Притоа треба 
да се внимава на местата каде што има растенија со зао-
станат раст, како и на местата на кои е видлива појава 
на ореоли, каде што густината на растенија е видно про-
ретчена.
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Прегледот на коренот  по образување на цистите (ју-
ни-септември) се врши со ашов или мотика при што се 
вади целото растение од почва. Притоа треба да се вни-
мава кореновиот систем да биде целосно изваден. Ви-
шокот на земја полека се истресува и  коренот се наб-
људува со помош на голо око или со лупа. Цистите на 
коренот или кртолите се забележуваат во форма на сит-
ни топчести творби, со златно-жолта, сива или темноси-
ва боја. Нивната големина во просек варира помеѓу 0,3 
- 0,5 mm.- примероци од растителен материјал кои се 
собрани во текот на визуелниот преглед при што исти-
те се пакуваат во кеси и се внимава целото растение да 
се стави во кесата (кртоли, корен и надземен дел од рас-
тението). 

Не се земаат примероци од мртви растенија, бидеј-
ки нематодите ќе бидат мртви или ќе мигрираат во поч-
вата. Треба да се внимава примероците да не бидат из-
ложени на директна сончева светлина.

Член 22
Земањето на почвени примероци за лабораториска 

анализа за нематодите Globodera pallida и Globodera 
Rostochiensis се врши така што тие треба да бидат земе-
ни со помош на сонда со дијаметар на отворот од  2,5 
cm. (еден инч).

Почвените примероци може да се земат и со лопата 
или мистрија, меѓутоа овој метод е помалку сигурен 
отколку со користење на сондата. Исклучително влаж-
на, сува, топла или студена сезона може да влије на сте-
пенот  на популацијата на нематоди, особено во првите 
2,5 - 5 cm. на почвата. Затоа, треба да се отфрли повр-
шинскиот слој (2,5 - 5 cm.) на почвата каде што нема 
нематоди, кои обично не живеат, односно не постојат 
поради екстремни услови на животната средина.

Најдобро време за земање на почвени примероци, 
заради проценување на присуство на компирови цисто-
лики нематоди е на пролет, откако почвата доволно ќе 
се загрее или во рана есен. 

Не се земаат почвени примероци кога почвата е 
многу влажна.

За да се открие и најмала зараза од компирови ци-
столики нематоди, потребно е да се врши правилно зе-
мање на примероци од почвата. Еден примерок го сочи-
нува најмалку 400 ml почва и се состои од најмалку 30 
подпримероци, односно убоди за површина од 0,1 до 
0,5 ha и 50 подпримероци за површина поголема од 0,5 
ha, кои се земаат од различни точки распоредени во об-
лик на правоаголна мрежа. Одалеченоста помеѓу убоди-
те не смее да биде поголема од 20 m во должина и пома-
ла од 5 m во ширина, покривајќи го целото поле. Под-
примероците се земаат со обична полуцилиндрична 
сонда или сонда-лопатка од слој на почва и се ставаат 
во трослојни кеси од хартија (зафатнина 2 l).

Член 23
Фитосанитарните инспектори на подрачјето на сво-

јата активност при здравствен преглед на меркантилни-
от компир во складишта, како и во дистрибутивните 
центри  го вршаат здравствениот преглед на следниот 
начин: 

- земаат кртоли на начин утврден во Прилог 2, Табе-
ла бр. 1, 2 и 3 кој е составен дел на овој правилник;

- земаат примерок од 200 кртоли (при земање на 
примероци, првенствено се земаат кртоли со карактери-
стичните симптоми и се дополнуваат со кртоли без 
симптоми, до потребниот број од 200 кртоли);

- вршат визуелен преглед на секој примерок од 200 
кртоли за присуство на симптомите на карантинските 
штетни организми, при што се издвојуваат сите кртоли 
со симптоми;

- вршат пресекување на сите кртоли за кои се сомне-
ва дека имаат симптоми на болеста (се прави пресек на 
кртолата за да се види внатрешноста). Доколку има кр-
толи без симптоми, потребно е да се пресечат 200 здра-
ви кртоли и

- во случај на утврдување на карактеристични симп-
томи од карантински штетни организми, неопходно тре-
ба да земат примерок од кртолите со карактеристични 
симптоми и да обезбедат нивен транспорт до овластена-
та лабораторија. 

Визуелниот преглед се врши од октомври до крајот 
на ноември.

Член 24
Начинот на земање на примероци на меркантилен 

компир, заради утврдување на  присуството на каракте-
ристични симптоми на карантинските штетни организ-
ми, е даден во Прилог 2 на овој правилник. 

Примерокот се состои од 200 земени кртоли од вре-
ќи, кутии или палети како што е дадено во Прилог 2, 
Табела бр. 1 и 2 на овој правилник или се зема од раз-
лични места во преградите доколку компирот е во ре-
фус согласно Прилог 2, Табела бр. 3 на овој правилник. 
Овој начин на земање на примероци за лабораториска 
анализа се применува на граничен премин при увоз.

Член 25
При увозот на компир (семенски или меркантилен) 

здравствениот преглед се врши на начин утврден во 
членовите  23 и 24 на овој правилник. 

При здравствен преглед на местата на увоз, доколку 
постои сомневање за присуството на цистолики немато-
ди, се земаат примероци од кртоли или амбалажи каде 
е присутна почвата и се испраќаат за лабораториска 
анализа, за да се потврди присуство или отсуство на не-
матоди. Бројот на земени примероци зависи од присус-
твото на почва во пратките.

Член 26
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 17-205/4 Министер за земјоделство,
24 јули 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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2703.
Согласно член 9 – б став (2) од Законот за здравјето 

на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11 и 
69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕН ПРЕГЛЕД И НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА 
ПРИМЕРОЦИ НА ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ НА 
ОТВОРЕНО И ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР НАД КОИ 

СЕ ВРШИ ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спрове-

дување на здравствен преглед и начинот на земање на 
примероци при вршење на фитосанитарен мониторинг 
на градинарски култури на отворено и во затворен про-
стор.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
Примерок е мало количество на растенија кое е зе-

мено на соодветен начин и ја претставува содржината 
на целокупниот растителен материјал кој е предмет на 
лабораториска анализа.

Партија е определен број или количество од една 
иста сорта, класа, производител, која е идентификувана 
по својата хомогеност и потекло или е донесена од 
иста парцела.

Пратка е количество на растенија, растителни или 
други производи наведени во документ, потребен за вр-
шење на царински или други контроли, за добивање на 
фитосанитарен сертификат или друг алтернативен доку-
мент или ознака. Пратката може да биде составена од 
еден или од повеќе лотови (партии). 

Начинот на спроведување на здравствен преглед е 
редовно вршење на визуелни прегледи во одредени фе-
нофази на развој на овошните видови и виновата лоза, 
при што се следи присуството, односно отсуството на 
штетните организми или нивните симптоми.

Начинот на земање на примероци подразбира подго-
товка на растенијата од овошните видови и виновата ло-
за со испраќање за лабораториска анализа во соодветни-
те овластени лаборатории.

Член 3
Спроведувањето на здравствен преглед на овошни-

те видови и виновата лоза се врши на местата на произ-
водство, местата на увоз и местата на складирање и ди-
стрибуција. Времето на здравствен преглед и симптоми 
даден е во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник.

За секој извршен здравствен преглед на овошните 
видови и виновата лоза на местата на производство, ме-
стата на увоз и местата на складирање и дистрибуција 
се составува записник согласно Правилникот за времен-
ски периоди и начинот на вршење нафитосанитарна 
инспекција на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети наведени во Листа V дел А секција 
1 и Листа V дел А секција 2.

Член 4
Здравствените прегледи ќе се вршат на: место на 

увоз, места на производство (на отворено и во затворен 
простор), на местата на складирање и дистрибуција. 

Претставувањето на штетните организми е дадено 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Здравствен преглед на местата на увоз се спроведу-

ва кај:
- растенија од видот Solanaceae наменети за садење;
- растенија од лиснати видови и зеленчукови садни-

ци од зеленчукови видови кои се наменети за садење;
- лиснати зеленчуци од видот Apium graveolens и 

Ocimum; 
- плодови од видот Solanum melongena и Momordica и
- семе од Lycopersicon lycopersicum.

Член 6
Здравствен преглед при увоз се врши на регуларни-

те граничните премини, според „Одлука за определува-
ње на местата на влез на кои ќе се врши фитосанитарна 
инспекција“. 

При увоз на семе и расад (растенија за садење) од 
Lycopersicon lycopersicum (домат), задолжително треба 
да се земаат примероци за лабораториски испитувања 
и да се испратат во лабораторија, придружени со запис-
ник.

За вршење на бактериолошка анализа потребни се 
минимум 2000 семки од домат (околу 6 грама) за една 
проба. Семето се испитува за две бактериски заболува-
ња: Clavibacter michiganensis и Xantomonas vesicatoria. 
Треба да се внимава на начинот на земањето на приме-
роци од семето, бидејќи тоа влијае врз квалитетот на ла-
бораториските анализи.

При вршењето вирусни анализи на вирусот PepMV, 
за примерок се неопходни 2000 семки од домат (околу 
6 грама) за една проба. Исклучок на примерокот може 
да се направи за мали партии кои се наменети за науч-
но-истражувачки цели со големина на проба од 500 сем-
ки.

При увозот на хризантеми, задолжително се зема 
примерок од 20 парчиња на режан цвет од партијата и 
се испраќаат во лабораторија за лабораториска анализа.

Член 7
При движењето на растенијата и растителните про-

изводи ќе се врши здравствен преглед на:
- растенија од фамилијата Solanaceae и тревести ви-

дови наменети за садење;
- семе од  Lycopersicon lycopersicum и
- плодови од домати за утврдување на присуство на 

Pepino mosaic virus.
При здравствен фитосанитарен преглед на пазари-

те, треба да се внимава на плодовите од домати со ри-
зично потекло од трети земји (неевропски земји), од 
европските земји Шпанија, Холандија, Италија, како и 
со карактеристичните симптоми на вирусна инфекција 
во форма на нерамномерно обојување или концентрич-
ни некротични дамки. За оваа цел се земаат по пет пло-
да за примерок и се испраќаат во овластена лаборатори-
ја за анализа.
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Член 8
Здравствениот преглед на растенија и растителни 

производи при производство на семе од Lycopersicon 
lycopersicum е со лабораториско испитување. Лаборато-
риското испитување на категоријата семе се обавува во 
овластена лабораторија. За обавување на бактериоло-
шка анализа се потребни 2000 семки од домати (околу 
6 грама) за една проба. Се врши анализа на семето за 
две бактериози: Clavibacter michiganensis и Xantomonas 
vesicatoria.

Третирањето на семето има одредено влијание врз 
квалитетот на лабораториската анализа. Сертифицира-
ното и стандардното семе се испитуваат во овластени 
дијагностички лаборатории.

Член 9
Земањето на растителни примероци во затворен про-

стор и на отворено се изведува со земање на примерок 
од секој вид и сорта кои се одгледуваат во оранжерија-
та или на отворено. При подготовка на еден примерок 
не треба да се мешаат во еден примерок растителни де-
лови од различни сорти или видови. Секој примерок 
треба да содржи најмалку десет сложени листови или 
цветови. Примероците се земаат од најмалку десет ме-
ста во оранжеријата. Во зависност од површината се 
прегледуваат и се земаат примероци според следниов 
распоред:

- до 0,1 ha се прегледуваат сите редови, од двете 
страни на патеката (доколку постои) и притоа се земаат 
примероци од различни места во редот; 

- до 5 ha се прегледува секој втор ред од двете стра-
ни на патеката (доколку постои) и притоа се земаат при-
мероци од места близу до водоводните и топловодните 
системи кои претставуваат ризични зони, каде што 
штетните организми имаат оптимални услови за развој 
и

- до 10 ha се прегледува секој третти ред, така да 
движењето за прегледот не може да се определи пред-
време, но треба се следи оптималната зона за развој и 
распространетост на штетните организми.

Да се посвети посебно внимание на следните фази:
- при појава на симптоми за сомневање на присус-

твото од штетен организам, се земаат примероци од 
поблиските редови околу појавеното жариште; 

- при сомневање на појава на штетен организам, се зе-
маат примероци и од вегетацијата околу оранжеријата;

- се прави скица на оранжеријата или површината и 
се означува местото од каде се земените примероците;

- при извршувањето на секој здравствен преглед, 
фитосанитарните инспектори ги документираат прегле-
дите, со пополнување на фитосанитарен записник за из-
вршената фитосанитарна контрола и

- при испраќање на примероците треба да се запази 
начинот на пакувањето, складирањето, транспортот ка-
ко и означувањето.

Член 10
Утврдувањето на присуство на инсекти се врши на 

следниот начин:
1. Утврдувањето на присуството на лисни минери 

(молци) од родот Liriomyza  се врши со:
- визуелни здравствени прегледи на растенијата за 

регистрирање на првите убоди од молците. Се внимава 
на котиледоните, првите вистински листови и на поста-
рите листови, каде што може да се утврдат убодите и 
мините и

- преглед на  жолтите лепливи мамци, доколку има 
такви поставено, за да се утврди постоењето и летање-
то на возрасните единки.

Здравствениот преглед подразбира и вршење на по-
себни прегледи на културите, не само во оранжериите, 
туку и околу нив и тоа во текот на пролетта, летото и 
есента, како би се утврдил евентуален напад од каран-
тинските видови на лисни минери.

При пронаоѓање на мини и оштетувања причинети 
од лисни минери, се земаат примероци и се испраќаат 
во лабораторија за определување на припадноста на ви-
дот на лисниот минер.

2. Утврдувањето на присуството на белокрилка од 
фам. Aleyrodidae треба да се врши со:

- визуелни здравствени прегледи на лисјата. За таа 
цел се прегледуваат 100-150 случајно одбрани растени-
ја од даден блок на оранжеријата. Возрасните белокрил-
ки се наоѓаат кога ќе се превртат внимателно врвните, 
наполно развиени три до четири лисја. За да бидеме си-
гурни дека нема белокрилки, неопходно е да се прегле-
дат 100 - 150 лисја (по еден лист од произволно избра-
ните растенија). Куклите можат да се најдат при превр-
тување на шесттиот до осмиот лист од врвот (среден по-
јас). Во средниот појас се сретнуваат и ларвите на бело-
крилката и

- прегледи на жолтите лепливи мамци (доколку има 
поставено). Преку овие мамци се забележува присус-
твото и густината на белокрилката.

3. Утврдувањето на присуството на трипсот, неоп-
ходно е да се изврши преку:

- визуелен здравствен преглед на растенијата. Вни-
мателно се прегледуваат цветовите, лисјата и лисните 
дршки. Ако нема видливи повреди од хранењето на 
трипсот, може да се изврши лесно протресување на цве-
товите и листовите врз бел лист хартија и

- прегледи на сините и жолтите мамци ( доколку 
има поставено такви). Преку тие мамци се следи при-
суството и густината на трипсот во оранжеријата.

4. За да се утврди присуството на инсекти од редот 
на Lepidoptera треба да се спроведат:

- визуелни здравствени прегледи на растенијата. Се 
прегледуваат цели растенија, како што се лисјата, стебла-
та, цветовите и плодовите. Се бараат симптоми врз ли-
стовите и цветовите, минирање на стеблата, отвори врз 
плодовите, измет, групи од јајца (ooteci), гасеници и

- преглед на феромонските и други мамци (доколку 
ги има).  

Член 11
За да се утврди присуството на бактерии потребно е 

здравствено да се прегледаат сите растенија, да се бара-
ат симптоми по лисјата и стеблата и при пронаоѓање на 
симптоми се земаат примероци. Примероците се состо-
јат од цели растенија. 

Транспортирањето до овластена лабораторија треба 
да се изврши на најбрз можен начин. Примероците тре-
ба да бидат добро спакувани, односно ставени во пла-
стични кеси со завиткан коренов систем и кореновиот 
врат во намокрена филтер хартија. Не се испраќаат на-
полно овенати и суви растенија.

Член 12
Утврдувањето на присуството на вируси се врши на 

следниот начин:
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- при отсуство на симптоми од вирусно заболување, 
не се земаат примероци и 

- при откривање на симптоми од вируси се земаат 
примероци од растенијата и се испраќаат на лаборато-
риска анализа.

Начинот на преглед за Tomato yellow leaf curl 
begomovirus, Pepino mosaic potexvirus и Chrysantemum 
stem necrosis tospovirus се обавува преку здравствен 
преглед на цели растенија од домати, односно лисја, 
стебла, цветови и плодови:

а). При појава на симптоми треба да се земе целото 
растение и

б). При отсуство на симптоми, но доколку постои 
потенцијален ризик при производство на семе или рас-
тенија треба да се земат десет броја на примероци на 
следниот начин:

- условно површината се дели на четири дела;
- од секој дел се зема пропорционален број на при-

мероци. Секој примерок се зема од едно растение и со-
држи четири до пет сложени лисја;

- се прави скица на оранжеријата или површината 
на која се означува местото од каде се земените приме-
роците и

- се врши контрола од теренот. 
Покрај што се земаат растенија со карактеристични 

симптоми се зема и едно здраво растение поради нега-
тивна контрола.

Кај Chrysantemum stem necrosis tospovirus  покрај 
што се земаат примероци од растенијата кои се одгледу-
вани во оранжериите се земаат и од оние кои се наоѓа-
ат во близина на оранжериите со цвеќе и се испраќаат 
во овластена лабораторија. 

                        
Член 13

Земањето на примероци од плодовите на зеленчук 
треба да се спроведе при вршењето на здравствен прег-
лед на растителните производи на местото на увоз и на 
местата на складирање и дистрибуција.

Во двата случаи примероците се земаат по случаен 
избор. Меѓутоа, во одредени случаи, кога постои отста-
пување или било какво нарушување, земањето на при-
мероци треба да се спроведе селективно. Во таков слу-
чај никако не треба да се врши случајно земање на при-
мероци. Затоа, пред да се започне со земањето на при-
мероци, треба да биде дефинирана нивната цел, однос-
но кои штетни организми ќе бидат предмет на лабора-
ториската анализа.

Земањето на примерок се врши со цел истиот да ги 
претстави сите карактеристики на лотот. По изолација-
та на оштетените делови од лотот, поединечни приме-
роци треба да се земаат од оштетените делови.

Лотот треба да биде подготвен на таков начин, да 
примероците може да се земаат без ограничување или 
задоцнување. Од секој лот посебно се зема примерок, 
но доколку лотот има оштетувања од транспортот, 
оштетените делови од лотот треба да бидат изолирани 
и одвоено да бидат земени како примерок. 

Доколку пратката, не се смета како еднолична, дури 
и ако ова не е наведено од испраќачот, таа треба да би-
де поделена на подеднакви лотови и од секој лот посеб-
но се земаат примероци за лабораториска анализа.

Член 14
Кога предметите на визуелен преглед се пакувани 

производи (во дрвен материјал за пакување, палети, 
торби и т.н.), примерокот се зема по случаен избор и 
тоа:

- до 100 еднакви пакувања во лотот ќе се земат пет 
броја на пакување на подпримероци, кои ќе го сочину-
ваат лотот;

-  од 101 до 300 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат седум броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот;

- од 301 до 500 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат девет броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот;

- од 501 до 1000 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат десет броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот и

- над 1000 еднакви пакувања во лотот ќе се земат 15 
броја на пакување на подпримероци, кои ќе го сочину-
ваат лотот.

Збирен примерок го сочинуваат најмалку пет под-
примероци, кои треба да бидат земени од секој лот, со-
одветно на вкупната тежина или вкупниот број на паку-
вања и тоа:

- до 200 kg, односно до 200 пакувања/снопови во ло-
тот, треба да се земе десет kg примерок, односно десет 
пакувања/снопови; 

- од 201 до 500 kg, односно од 201 до 500 пакува-
ња/снопови во лотот, треба да се земе 20 kg примерок, 
односно 20 пакувања/снопови; 

- од 501 до 1000 kg, односно од 501 до 1000 пакува-
ња/снопови во лотот, треба да се земе 30 kg примерок, 
односно 30 пакувања/снопови; 

- од 1001 до 2000 kg, односно од 1001 до 2000 паку-
вања/снопови во лотот, треба да се земе 60 kg приме-
рок, односно 60 пакувања/снопови и 

- над 5000 kg, односно над 5000 пакувања/снопови 
во лотот, треба да се земе 100 kg примерок, односно 
100 пакувања/снопови. 

Количината на плодови за лабораториски примеро-
ци зависи од видот на лабораториски анализи кои тре-
ба да се извршат при што:

- за лук, модар патлиџан, цвекло, краставица, репа, зел-
ка, коренест зеленчук, кромид, пиперка, ротквица, домат 
количина за лабораториски примерок изнесува 3 kg;

- за тиква, диња, лубеница, ананас количина за лабо-
раториски примерок изнесува пет парчиња;

- за зелка, карфиол, виолетова зелка, марула количи-
на за лабораториски примерок изнесува десет главици;

- за блага пченка количина за лабораториски приме-
рок изнесува десет кочани и

- за зеленчук во сноп, пакет количина за лаборатори-
ски примерок изнесува десет пакети.

Примерокот треба да биде соодветно и добро спаку-
ван, и што е можно побргу да се транспортира до овла-
стената лабораторија.

Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 17-206/4 Министер за земјоделство,
24 јули 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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2704.
Согласно член 9 – б став (2) од Законот за здравјето 

на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11 и 
69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕН ПРЕГЛЕД И НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА 
ПРИМЕРОЦИ НА ОВОШНИ ВИДОВИ И ВИНОВА-
ТА ЛОЗА НАД КОИ СЕ ВРШИ ФИТОСАНИТАРЕН 

МОНИТОРИНГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спрове-

дување на здравствен преглед и начинот на земање на 
примероци при вршење на фитосанитарен мониторинг 
на овошните видови и виновата лоза.

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
Примерок е мало количество на растенија кое е зе-

мено на соодветен начин и ја претставува содржината 
на целокупниот растителен материјал кој е предмет на 
лабораториска анализа.

Партија е определен број или количество од една 
иста сорта, класа, производител, која е идентификувана 
по својата хомогеност и потекло или е донесена од 
иста парцела.

Пратка е количество на растенија, растителни или 
други производи наведени во документ, потребен за вр-
шење на царински или други контроли, за добивање на 
фитосанитарен сертификат или друг алтернативен доку-
мент или ознака. Пратката може да биде составена од 
еден или од повеќе лотови (партии). 

Начинот на спроведување на здравствен преглед е 
редовно вршење на визуелни прегледи во одредени фе-
нофази на развој на овошните видови и виновата лоза, 
при што се следи присуството, односно отсуството на 
штетните организми или нивните симптоми.

Начинот на земање на примероци подразбира подго-
товка на растенијата од овошните видови и виновата ло-
за со испраќање за лабораториска анализа во соодветни-
те овластени лаборатории.

Член 3
Спроведувањето на здравствен преглед на овошни-

те видови и виновата лоза се врши на местата на произ-
водство, местата на увоз и местата на складирање и ди-
стрибуција.

За секој извршен здравствен преглед на овошните 
видови и виновата лоза на местата на производство, ме-
стата на увоз и местата на складирање и дистрибуција 
се составува записник согласно Правилникот за времен-
ски периоди и начинот на вршење нафитосанитарна 
инспекција на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети наведени во Листа V дел А секција 
1 и Листа V дел А секција 2.

     
Член 4

Времето на вршење на визуелните прегледи на 
овошните видови и виновата лоза се одредува врз осно-
ва на животниот циклус на штетните организми, нивна-
та биологија и патологија, како и фенофазите на развој 
на растението домаќин. 

За откривање на штетни организми на овошните ви-
дови и виновата лоза, фитосанитарниот мониторинг се 
спроведува на целата територија на Република Македо-
нија. 

Здравствениот преглед на овошни видови и винова 
лоза опфаќа вршење на еден или повеќе визуелни прег-
леди во зависност од тоа каде се вршат и тоа на:

- местата на увоз;
- местата на производство и 
- местата на складирање и дистрибуција;
При спроведување на здравствениот преглед, пред-

мет на визуелен преглед се овошниот и лозовиот саден 
материјал, како и повеќегодишните овошни и лозови 
насади поради навремено откривање на штетните орга-
низми. 

Член 5
Здравствениот преглед на местата на увоз го спрове-

дуваат државните фитосанитарни инспектори преку ви-
зуелни прегледи на растителни пратки од овошен и ло-
зов саден материјал, калеми, подлоги, костилки или се-
миња за производство на подлоги и тоа според следна-
та шема:

- на партија до 100 броја се прегледува секој приме-
рок; 

- на партија од 101 – 3000 броја се прегледува секој 
петти, но не помалку од 100 броја;

- на партија од 3001 – 10 000 броја се прегледува се-
кој дваесетти, но не помалку од 100 броја и

- на партија над 10 000 броја се прегледува секој пе-
есетти, но не помалку од 200 броја.

Член 6
Земањето на примероци за лабораториска анализа 

на местата на увоз се врши при визуелниот преглед на 
материјалот, со одвојување на сите сомнителни расте-
нија. Тие растенија го сочинуваат примерокот за лабо-
раториската анализа, кој се праќа во овластена лабора-
торија. При тоа не треба да се отстранува почвата од зе-
мениот примерок.

Подготовка на примерокот за лабораториска анали-
за се врши на начин даден во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник.

Растенијата кои се земаат како примерок  треба да 
бидат цели, да не се расекуваат и да бидат спакувани 
во пластичен плик (кеса), со цел материјалот да остане 
во свежа состојба и така подготвени се испраќаат на ла-
бораториска анализа, при што земениот примерок тре-
ба да биде придружен со официјален записник. 

Член 7
Големината на земениот примерок на местата на 

увоз зависи од големината на партијата која е предмет 
на визуелен преглед и се одредува на следниот начин:

- од секоја партија до 3 000 броја се земаат четири 
броја на растенија или осум калеми;

- од партија до 10 000 броја се земаат шест броја на 
растенија или 12 калеми и             

- од партија над 10 000 броја се земаат десет броја 
на растенија или 20 калеми.           

Земањето на примероци од семиња или костилки за 
подлоги се одредува на следниот начин:
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- од секоја партија до 3 kg. или 3 000 броја се земаат 
по 20 gr. или по 20 семиња/костилки и    

- од партија над 3 kg. или над 3 000 броја се земаат 
по 30 gr. или по 50 семиња/костилки.      

Член 8
Спроведувањето на здравствениот преглед кај овош-

ните видови на местото на производство (расадници, 
матични насади и повеќегодишни овошни насади) за-
почнува со определување на контролните точки во рас-
адниците и овошните насади на кои се вршат визуелни 
прегледи. 

Здравствениот преглед на контролните точки опфа-
ќа два до три визуелни прегледи на иста производна 
парцела во текот на една вегетациска година.

При здравствен преглед на расадниците треба да се 
посвети особено внимание на:

- отпорноста на различните овошни видови кон ка-
рантинските штетни организми;

- матичните насади и вегетативните матичници и
- секоја нова и непозната појава на симптоми на бо-

лести кај растенијата. 
При здравствен преглед на повеќегодишните овош-

ни насади, изборот на местата за визуелни прегледи се 
определува според:

- годината на подигање на овошниот насад и голе-
мината на производната парцела;

- потеклото на овошниот саден материјал (увезен 
или домашно производство) и

- степенот на отпорност на различните овошни видо-
ви како и присуството на плевел-домаќин, отпорен на 
карантинските штетни организми.

Член 9
За утврдување на присуството на бактерии во расад-

ниците и повеќегодишните овошни насади (на местата 
на производство), при визуелниот преглед се следи да-
ли има присуство, односно отсуство на симптоми од 
следните бактерии:

- бактериска пламеница - Еrwinia amylovora;
- бактериоза на праската и нектаринката - 

Pseudomonas syringae pv. Persicae и
- бактериска сачменка на коскестото овошје - 

Xanthomonas arboricola pv. Pruni.

Член 10
Растенија домаќини на бактериската пламеница - 

Erwinia amylovora се овошните видови: јаболка, круша, 
дуња и мушмула.

Здравствениот преглед за утврдување на присуство 
на бактериската пламеница - Erwinia amylovora се спро-
ведува во пет фази:

а) Прва фаза – преглед пред цветaње;
б) Втора фаза – преглед за време на цветање;
в) Трета фаза– преглед за време на заврзување и
г) Четврта и петта фаза - преглед на леторастите.
Најсоодветен период за здравствен преглед на ба-

ктериската пламеница (Еrwinia amylovora) е од третата 
до петтата фаза. 

Спроведувањето на здравствен преглед од фазите 
во ставот 2 на овој член се врши согласно Прилог 2 кој 
е составен дел од овој правилник.

Член 11
Растенија домаќини на бактериска сачменка на ко-

скестото овошје и бактериозата Xanthomonas arboricola 
pv. рruni и Pseudomonas syringae pv. се овошните видо-
ви: праска и нектаринка.

Здравствениот преглед за утврдување на присуство-
то на бактериска сачменка на коскестото овошје и ба-
ктериозата Xanthomonas arboricola pv. рruni и 
Pseudomonas syringae pv. се спроведува во две фази:

а) Прва фаза – при почнување на сокодвижењето и 
распукување на пупките и

б) Втора фаза – во текот на летото и почеток на 
есента. 

Спроведувањето на здравствен преглед од фазите 
во ставот 2 на овој член се врши согласно Прилог 3 кој 
е составен дел од овој правилник.

Член 12
Начинот на земање на примероци за бактериолошка 

лабораториска анализа од местото на производство за-
виси од видот на растението. 

При утврдување на карактеристичните симптоми 
причинети од бактерии во овошните насади треба да се 
земат примероци од сомнителни - болни растителни де-
лови заедно со границата меѓу здраво и мртво ткиво. 

Примерокот за бактериолошка анализа кој се зема 
од овошните насади се состои од пет до десет броја на 
растителни делови од n - број на растенија со каракте-
ристични симптоми.

При земањето на примерокот потребно е да се избег-
нува земање на листови од врвните делови на младите 
гранчиња.

При визуелен преглед на родните дрва во овошните 
насади, примерок се зема од определените делови на се-
кое второ растение согласно шемата дадена во Прилог 
4 кој е составен дел на овој правилник.

Земањето на примероци при преглед на матични на-
сади и вегетативни матичници се врши согласно шема-
та дадена во Прилог 5 кој е составен дел на овој правил-
ник.

Од матичните насади и вегетативните матичници ка-
ко примерок за бактериолошка лабораториска анализа 
се земаат од три до пет броја растителни делови од ед-
но дрво.

Член 13
За утврдување на присуството на вируси во расадни-

ците и повеќегодишните овошни насади (на местата на 
производство), при визуелен преглед се следи дали има 
присуство, односно отсуство на симптоми од следните 
вируси:

- пролиферација на јаболкото - Apple proliferation 
mycoplasm; 

- шарка на коскестото овошје - Plum pox virus;
- неповирус – Tomato ringspot nepovirus и
- угинување на крушата - Pear decline mycoplasm.       

Член 14
Растение домаќин на пролиферацијата - Apple 

proliferation mycoplasm е јаболкото.
Визуелниот преглед се врши еднаш во текот на веге-

тациската сезона, во периодот од почетокот на септем-
ври до почетокот на октомври.



14 август 2013 Бр. 113 - Стр. 27

При визуелениот преглед се следат промените во 
морфологијата и бојата на лисјата, обликот, големина-
та и бојата на плодовите, периодот на цветање, должи-
ната на петелките на плодот, како и начинот на разгра-
нување на секундарните гранчиња на врвовите од род-
ните гранки, односно појавата на „вештерски метлич-
ки“.

При визуелен преглед треба да се внимава дали пло-
довите се ситни и неправилно формирани. Во периодот 
од втората до четвртата година инфицираното растение 
формира нормални плодови, како резултат на тоа што 
болеста е во латентна состојба.

Член 15
Растенија домаќини на шарката на коскестото овош-

је - Plum pox virus се овошните видови: праска, слива, 
кајсија, цреша и вишна.

Кога здравствениот преглед се спроведува набргу 
после инфекцијата, повеќето овошни видови не покажу-
ваат симптоми на зараза што укажува на присуство на 
латентна инфекција. Отсуството на симптоми не значи 
дека растението е здраво и нема појава на инфекција. 
Во одредени случаи, симптомите на болеста може да се 
забележат само на неколку листови или плодови, по 
должината на неколку гранчиња, или може да бидат 
присутни низ целото дрво. 

Симптомите можат да се појават во пролет и рано 
лето, а исчезнуваат подоцна во потоплите периоди на 
летото. Кога ќе се појават симптоми, тие се дијагно-
стички лесно препознатливи. 

Симптомите на заразените дрвја се манифестираат 
со: хлоротичност (пожолтување) и некротирани дамки 
(потемнување), расфрлани дамки, ленти или прстени. 
По должина на нервите на листот се појавува светло 
жолтеникава боја, искривување и деформација на ли-
стовите и промена на бојата на листовите по должина-
та на нервите, особено на црвено обоените листови од 
некои украсни Prunus видови. 

Некои чувствителни сорти на сливи може да мани-
фестираат и расцепување на кората.

При визуелен преглед на цветот се следи дали кај 
некои чувствителни сорти на праска се појавуваат обез-
бојувања на венечните ливчиња на цветот, како и на 
ливчињата од некои чувствителни сорти на слива.

При визуелен преглед на плодовите од слива се сле-
ди дали има присуство на следните симптоми:

-  потемни прстени или дамки на лушпата - често 
придружени со смола;

-  црвеникава промена на бојата на месото;
- значителни деформитети на плодот и предвремено 

опаѓање, 20 до 30 дена пред нормалната зрелост и
-  плодовите се меки, имаат помалку содржина на 

шеќер, не се вкусни и не се погодни за продажба.
При визуелен преглед на плодовите од праска и кај-

сија се следи дали се присутни:
- слабо пигментирани жолти прстени или појава на 

линии и
- појави на деформитети кај плодовите, кои може да 

бидат со неправилна форма и да развијат некротични 
или кафеави мртви ткива. Типична е и појава на прсте-
ни и дамки на површината на костилката.

Член 16
Растенија домаќини на неповирусот – Tomato 

ringspot nepovirus   се овошните видови: праска, слива, 
кајсија, цреша и вишна.

Оптимален период за вршење на визуелен преглед е 
во мај, кога се следи дали на овошките се присутни ка-
рактеристични симптоми. Визуелниот преглед се врши 
така што кај заразените растенија на површината на ли-
стот се забележува формирање на светлозелени до свет-
ложолти дамки со нерамни краеви по должина на глав-
ниот нерв на листот или на страничната нерватура. Се 
следи дали има формирано розети од ситни лисја кои 
често пати се изобличени, прошарани или целосно жол-
ти и набргу угинуваат. Плодовите се ситни и неправил-
но формирани.

Член 17
Растение домаќин на микоплазмата - Pear decline 

mycoplasm е крушата, кај која настанува угинување ка-
ко последица на инфекцијата од овој вирус.

Визуелните прегледи се вршат два пати во текот на 
вегетацијата, од јуни па се до средината на септември. 
При визуелен преглед на овошки на крушата може да 
се забележат лесно воочливи симптоми, иако тие мо-
жат да бидат слични на симптомите од другите причи-
нители, посебно ако се настанати од надворешни абиот-
ски фактори (суша и сл.).

Симптомите на бавно пропаѓање кај крушата се: по-
малку листови на овошката, кои се ситни, црвени и со 
свиткани рабови кон лицето. Плодовите се ситни и со 
лош квалитет. Можен е брз развој на симптомите што до-
ведува до нагло пропаѓање. При нагло пропаѓање, заразе-
ното растение одумира во неговата внатрешност од не-
колку дена до неколку недели, на што му претходи црве-
неење и свиткување на листовите, а обично се случува 
во лето кога овошката е под дополнителен стрес поради 
суша и високи температури. При наглото пропаѓање, 
видлива е кафеава некротична линија на спојот помеѓу 
подлогата и питомката на овошката.

Член 18
Земањето на примерок за вирусолошка лаборатори-

ска анализа се спроведува така што од едно растение се 
зема еден примерок согласно шемата дадена во Прилог 
5 на овој правилник, или еден примерок се зема од не-
колку растенија, кај кои постои или не постои присус-
тво на карактеристични симптоми согласно шемата да-
дена во Прилог 4 на овој правилник.

Примерок се зема и во случај на сомневање дека по-
стои инфекција. Растителните ткива кои се земаат како 
примерок не треба да бидат исушени (некротизирани), 
што е најкарактеристича појава кај листовите. Ако ма-
теријалот е исушен, резултатите од анализата ќе бидат 
негативни, дури и во случаи кога растението е инфици-
рано од вирус или фитоплазма.

Заедно со земените примероци во лабораторија се 
испраќа и визуелно здрав (контролен) примерок (К-). 
Тој треба да е од иста сорта, одгледуван под истите ус-
лови и во истиот фенолошки стадиум.

Член 19
За вирусолошка лабораториска анализа се земаат 

примероци од:
- лисја - до 25 броја од едно растение (се избираат 

млади лисја или лисја со симптоми, од различни гран-
ки по четири броја од пет гранки) и
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- леторасти - од пет до шест броја резници од едно 
дрво заедно со листовите (со должина од околу 20 cm. 
и со дебелина од околу 1,5 до 2 cm.,  земени од различ-
ни делови на круната).

При земањето на примероци, потребно е да се обеле-
жи стеблото и/или да се запише неговото место во наса-
дот (ред и растојание).

Земените примероци се пакуваат во влажна хартија, 
се означуваат со броеви и се ставаат во соодветна кеса 
за транспортирање до лабораторија.

Начинот и времето на чување на земениот приме-
рок согласно став 1 од овој член е даден во Прилог 6 
кој е составен дел на овој правилник, се прифатливи са-
мо доколку како примерок се земе растителен матери-
јал кој е во беспрекорна состојба (без некроза, габи и 
сл.). Секое почетно оштетување на примерокот, преку-
мерната влажност или смрзнување во термо-торбата, 
доведува до намалување на времето на чување, дури и 
до неможност за извршување на лабораториската ана-
лиза.

Член 20
Групирањето на неколку растенија во еден збирен 

примерок не е пожелно, освен во случаите кога: расте-
нијата се групирани и се од една иста сорта, растенија-
та се со исти симптоми или се без симптоми или приме-
рокот се состои од максимум десет растенија, во кој 
случај се применува шемата дадена во Прилог 4 на овој 
правилник.

Доколку се зема примерок од страна на фитосани-
тарниот инспектор на начин утврден во став 1 од овој 
член, истото треба да се наведе како забелешка во за-
писникот за земање на примероци.

Член 21
Растенија домаќини на кафеавото гниење на плодо-

вите - Monilinia fructicola (Winter) Honey се овошните 
видови: праска, цреша, јаболка, круша, слива и кајсија.

При визуелен преглед на плодовите заразени со 
Monilinia fructicola (Winter) Honey како симптоми најпр-
во се забележуваат мали вдлабнати воденести дамки 
кои многу бргу преминуваат во кафеава боја и за кра-
ток период зафаќаат поголема површина од плодот, 
предизвикувајќи типично гниење. Оваа габа, првенстве-
но ги напаѓа видовите од родот Prunus, но е присутна и 
кај родовите: Malus, Pyrus, Cydonia, Chaenomeles, 
Amelanchier, Rubus и Vitis. Цветовите и лисјата покафе-
нуваат и угинуваат, додека заразените леторасти исто 
така покафенуваат и визуелно јасно се одвојуваат од 
здравите гранчиња. При допир тие се еластични како 
гума, а при влажно време на повредите се јавуваат ко-
нидии со конидиофори.

Зафатениот дел од плодот е мек и на него поради 
спорулација на габата, набргу почнуваат да се појавува-
ат добро видливи сиви „јастучници“. Тие најчесто се 
развиваат многу густо, така што во повеќето случаи се 
во вид на густа сивкаста превлака која делумно или це-
лосно го прекрива плодот. 

Визуелниот преглед се врши на плодовите од пра-
ска на кои што се следи дали има присуство на горена-
ведените симптоми.

При визуелен преглед треба да се внимава на 
Monilinia fructicola која се јавува пред крајот на вегета-
цијата, но создава проблеми и во текот на складирање-
то на плодовите и развива брза резистентност кон при-
мената на фунгициди.

Член 22
Земањето на примерок за миколошка лаборатори-

ска анализа се спроведува така што за примерок се од-
бираат оние плодови на кои се видливи симптомите 
опишани во член 21 од овој правилник и евентуална по-
јава на спорулација на габата од родот Monilinia. Еден 
примерок го сочинуваат еден до пет плодови кои се ста-
ваат во трослојна хартиена кеса, добро се затвораат и 
што е можно побргу се доставуваат до овластената ла-
бораторија. Во случај кога нема можност примерокот 
да се достави до лабораторија истиот ден, потребно е 
привремено да се чува во ладилник.

Како примерок за лабораториска анализа може да 
се земат и гранчињата со сива до кафеава боја на кора-
та со смолотечење и/или спороносење. Тие се режат и 
пакуваат.

Член 23
Растенија домаќини на калифорниската штитеста 

вошка - Quadraspidiotus perniciosus Comst. се овошните 
видови: јаболко, круша, јапонско јаболко, мушмула, 
праска и бадем. 

Визуелниот преглед на расадниците и матичните на-
сади се врши еднаш годишно. 

Оптимален период за визуелен преглед во матични-
те насади е пред да се земат калеми (јуни), како и пред 
земање или манипулирање со резници (септември -
октомври). Во расадниците и матичните насади визуел-
ните прегледи се вршат според следниот распоред:  

1. до 0,1 ha - се прегледуваат 40 дрвја;
2. до 0,2 ha - се прегледуваат 70 дрвја;
3. до 0,3 ha - се прегледуваат 80 дрвја;
4. до 0,5 ha - се прегледуваат 150 дрвја;
5. до 1 ha - се прегледуваат 250 дрвја и
6. над 1 ha - се прегледуваат 400 - 500 дрвја.

Член 24
Земањето на примерок за лабораториска анализа на 

калифорниска штитеста вошка се врши со земање на ле-
торасти со должина од 20-25 см од двегодишно дрво и 
тоа во периодот  јуни-јули, а во септември-октомври зе-
мањето на леторасти може да се врши и од едногодиш-
но дрво. Вкупната количина на примерок од една иста 
сорта во насадот треба да содржи од десет до петнаесет 
гранчиња со должина од 20 до 25 cm.

Примерокот за лабораториска анализа се состои од: 
- гранче со должина од 20-25 cm. заедно со штите-

сти вошки;
- собрани штитести вошки во епрувета со 70% алко-

хол или
- подготвен микроскопски препарат.
  

Член 25
Земањето на примерок за лабораториска анализа на 

почва пред подигање на нов овошен насад се врши до-
колку на парцелата на која се планира подигање на нов 
овошен насад претходно била одгледувана повеќего-



14 август 2013 Бр. 113 - Стр. 29

дишна култура во последните пет години или е угар. 
Почвените примероци треба да се земаат на длабочина 
од 60 cm. (со помош на сонда со должина од 60 cm. и 
дијаметар на отворот од 3 cm.). Слична постапка се при-
менува и кога на истата парцела претходно биле одгле-
дувани други култури (тутун, репа, пченка, пченица, де-
телина, луцерка, домати, компир, соја и др.).

Почвените примероци треба да се земаат од места 
каде што е забележан забавен раст на претходната кул-
тура.

Доколку на полето има само плевел, земањето на 
примероци се извршува околу плевелите, на длабочина 
од нивниот коренов систем. 

На почви со различен почвен тип, при подготовка-
та, односно при обработката на почвата, треба да се зе-
ме почвена проба од секоја парцела посебно.

Еден примерок се зема на секои 5 ha, каде што се 
прават 20 убоди со сонда на длабочина од 60 cm., со ди-
јаметар на сондата од 3 cm.

Големината на примерокот е 1,5 kg / 900 ml почва.
Земањето на примероците треба да е во форма на бу-

квата „W“, со движење по дијагонала или по тип на „ре-
шетка“. Примерокот кој содржи почва и корења треба 
да се стави во полиетиленска кеса која е затворена и јас-
но е означена. Примерокот не се остава на сонце, однос-
но се чува на температура од 4°С до 10°С и треба да се 
испрати во што е можно покус временски период до ла-
бораторија за анализа на нематоди.

Примероците се земаат кога почвата е влажна, од-
носно една недела после дожд или наводнување.

Не е препорачливо земање на примерок кога почва-
та е сува, затоа најдобар период за земање на примерок 
е почетокот на пролетта или доцна есен.

Земањето на примероци при здравствен преглед на 
терен непосредно пред подигање на овошните насади и 
здравствен преглед секоја година во вегетацијата се вр-
ши согласно шемата дадена во Прилог 7 кој е составен 
дел на овој правилник.

 
Член 26

Земањето на примерок за лабораториска анализа на 
почва пред подигање на овошни расадници се спроведу-
ва преку земање на почвени примероци за испитување 
на присуството на нематоди, како  и за лабораториска 
анализа за присуство на микози.

За лабораториска анализа за присуство на микоза ко-
ја предизвикува рак на компирот (Synchytrium 
endobioticum), се зема  примерок од почва  во количина 
од околу 1kg./600 ml. почва на секои 0,5 ha., која се со-
стои од 60 подпримероци земени на длабочина од 20 cm.

За лабораториска анализа на цистолики нематоди, 
на секои 1 ha површина се зема примерок од почва со 
волумен од 400 ml./0,7 kg. почва, која се состои од 30 
подпримероци, земени на длабочина од 10 cm. со сонда 
со дијаметар од 1,5 cm.

Од една парцела се зема еден примерок со соодвет-
на големина која што одговара на големината на повр-
шината, а во дневникот на лабораторијата се запишува 
еден примерок кој се дели на подпримероци за лабора-
ториска анализа. 

За помали површини пропорционално се намалува 
големината на почвениот примерок, а за поголеми повр-
шини се зголемува големината на почвениот примерок.

Најсоодветен период за земање на почвен примерок 
е март-април, односно пред подигнување на овошниот 
расадник.

За анализа на нематоди (вектори на вируси), однос-
но за откривање на ектопаразитни  (Criconemoides, 
Paratylenchus, Trichodorus, Xiphinema, Longidorus и 
Paralongidorus) и ендопаразитни (Meloidogyne, 
Helicotylenchus, Pratylenchus и Rotylenchus) нематоди, 
се зема еден примерок на 1 ha, така што секој примерок 
е со големина од 2,5 kg./1500 ml. Секоја парцела се де-
ли на 0,2 ха,  од кои се земаат по 20 подпримероци со 
сонда на длабочина од 60 cm. и со дијаметар на сондата 
од 3 cm.

На секој земен примерок се наведува видот на по-
требната анализа. Исто така, потребно е прецизно при-
држување на начинот на земање на примероци за секој 
штетен организам посебно.

                                 
Член 27

Спроведувањето на здравствен преглед кај винова-
та лоза на местото на производство (расадници и пове-
ќегодишни лозови насади) започнува со определување 
на контролните точки во расадниците и лозовите наса-
ди на кои ќе се вршат визуелни прегледи. 

Здравствениот преглед на контролните точки опфа-
ќа два до три визуелни прегледи на иста производна 
парцела во текот на една вегетациска година.

При здравствен преглед на повеќегодишните лозо-
ви насади, изборот на местата за визуелни прегледи се 
определува според:

- годината на подигање на лозовиот насад и големи-
ната на производната парцела;

- потеклото на лозовиот саден материјал (увезен 
или домашно производство) и

- степенот на отпорност на различните сорти на ви-
нова лоза и присуството на плевел/домаќин отпорен на 
карантинските штетни организми.

При здравствен преглед на расадниците треба да се 
посвети особено внимание на:

- отпорноста на различните сорти на винова лоза 
кон карантинските штетни организми;

- матичните насади и вегетативни матичници и
- секоја нова и непозната појава на симптоми на бо-

лести кај растенијата. 

Член 28
За утврдување на присуството на бактеријата Xylella 

fastidiosa Wells et al. чиј што домаќин е виновата лоза, во 
расадниците и повеќегодишните лозови насади (на ме-
стата на производство) при визуелен преглед се следи 
присуството на симптоми од оваа бактерија.

Бактеријата Xylella fastidiosa Wells et al. се пренесу-
ва преку вектори од следните фамилии на штетни орга-
низми: Cicadellinae, Cercopidae: Homalodisca coagulate, 
H.insolitа, Oncometopia orbona, Graphocephala versuta и 
Cuerna costalis, кои хранејќи се во период од два часа 
го задржуваат и носат патогенот до крајот на својот жи-
вот.



 Стр. 30 - Бр. 113                                                                                       14 август 2013

Првиот визуелен преглед се врши во текот на про-
летта кон крајот на април и почетокот на мај, при што 
се следи дали има присуство на следните симптоми: на-
мален раст на болните лози, појава на џуџести растени-
ја и појава на деформации на листот. Развојот на такви-
те растенија започнува подоцна.

Вториот визуелен преглед се врши во текот на јуни. 
При тоа се следи дали се присутни следните симптоми: 
појава на изгореници по периферијата на листовите ко-
ја се шири и за кратко време ја опфаќа целата лиска. 
Лисјата венеат и паѓаат, а рачките остануваат да висат 
на леторастите. При послаб напад околу дамките од из-
гореници, во зависност од сортата на лозата, ткивата 
пожолтуваат или поцрвенуваат.

Третиот визуелен преглед се врши во текот на јули 
– август – септември. При тоа се следи присуството на 
следните симптоми: 

- леторастите не узреваат, а при пресек на дрвесина-
та се забележуваат жолтеникаво кафеави линии;

- во спроводниот систем се формираат смолести 
супстанци кои предизвикуваат затнување на спроводни-
те садови и растенијата венеат и

- плодовите од грозје поцрнуваат. Венењето и суше-
њето настанува брзо кај младите лози, додека кај поста-
рите подоцна после три до четири години. 

Член 29
За утврдување на присуството на бактеријата 

Хylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. чиј 
што домаќин е виновата лоза при визуелен преглед се 
следи присуството на симптоми од оваа бактерија.

Првиот визуелен преглед се врши во периодот мај – 
јуни. При тоа се следи дали се присутни следните симп-
томи: по стеблото се појавуваат надолжни црвено-кафе-
ни дамки кои постепено се зголемуваат од основата 
кон врвот на леторастите. Се појавуваат пукнатини и за-
дебелувања, досегнувајќи до срцевината. Ткивото на 
стеблото при напречен пресек е темно-кафеаво.

Вториот визуелен преглед се врши во периодот август 
– октомври. Во ова фаза, симптомите на болеста личат ка-
ко оние кои ги предизвикуваат габите (Phomopsis viticola, 
Eutypa lata) и патогените вируси и тоа:

- болните стебла формираат многу пупки кои се рас-
пукуваат и угинуваат; 

- цветовите и гроздовите на лозата поцрнуваат и ве-
неат и

- по лисјата се појавуваат аглести црвено-кафеави 
дамки и врвовите се обојуваат. При навлегување на ин-
фекцијата во спроводните садови, тие брзо одумираат. 
При дождливо време или висока влажност на воздухот 
се забележува светло-жолт бактериски ексудат на инфи-
цираните листови. По корењата се појавуваат кафеави 
дамки слични на оние на стеблото.

Член 30
Земањето на примероци за бактериолошка лаборато-

риска анализа од местото на производство се врши до-
колку се утврди присуство на карактеристичните симп-
томи причинети од бактерии. Во лозовите насади треба 
да се земат примероци од сомнителни/болни растител-
ни делови заедно со границата меѓу здраво и мртво тки-
во. 

Примерокот за бактериолошка анализа се состои од 
пет до десет броја на растителни делови од n - број на 
растенија со карактеристични симптоми.

При земање на примерокот потребно е да се избег-
нува земање на листови од врвните делови на младите 
ластари.

Во расадниците за производство на лозов саден ма-
теријал, како примерок за бактериолошка лаборатори-
ска анализа се земаат од три до пет броја растителни де-
лови од едно растение.

Член 31
За утврдување на присуството на вирусот Grapevine 

flavescence doree (FD) чиј што домаќин е виновата лоза, 
при визуелен преглед се следи присуството на симпто-
ми од овој вирус. Како домаќин на овој вирус, се јавува 
и лозовиот саден материјал.

Најзначаен вектор на овој вирус е: Scaphoideus 
titanus Ball. Ларвите се јавуваат во месец мај, додека во-
зрасните се јавуваат кон крајот на јуни и се присутни 
се до почетокот на септември.

Првиот визуелен преглед се врши во периодот ју-
ни/јули. При тоа се следи присуството на следните 
симптоми: забавен раст, а понекогаш и недостаток на 
прираст на леторастите, лисјата пожолтуваат или поцр-
венуваат. Симптомите се видливи на дел од лиската 
или по целото растение.

Вториот визуелен преглед се врши при крајот на 
август па се до октомври. При тоа се следи присуство-
то на следните симптоми: по леторастите се јавува сла-
ба лигнификација и истенченост, недоволен процес на 
одрвенување во делот на интернодиите кои изгледаат 
како гумирани, лесно кршливи и свиснати надолу.

На заболените гранчиња се формираат повеќе црни 
брадавици, а листовите се тврди, под притисок пукаат 
и краевите се свиткуваат надоле. Има отстапување од 
нормалното обојување. Листовите кај белите сорти по-
жолтуваат, а кај црвените сорти поцрвенуваат.

При појава на симптомите од ставовите 3, 4 и 5 од 
овој член, треба да се земат примероци и да се испра-
тат до овластена лабораторија.

Член 32
За утврдување на присуството на вирусот Тоmato 

ringspot nepovirus (ToRSV) чиј што домаќин е виновата 
лоза, при визуелен преглед се следи присуството на 
симптоми од овој вирус.

Најзначаен вектор на овој вирус е Xiphinema 
americanum. Нападнатите коренчиња поцрнуваат, одос-
но се јавува силна некроза. Краевите им се завиткуваат 
и формираат еднострани испакнатини. Првиот визуе-
лен преглед се врши во јуни – јули, додека вториот ви-
зуелен преглед се врши во септември. При тоа се сле-
дат следните симптоми, кои што се забележуваат девет 
седмици по будењето на лозата: по леторастите се поја-
вуваат кружни дамки, листовите се со различно обоени 
делови, мали со димензии, формирајќи метличка со 
изразито скусени интернодии, кај гроздовите се јавува 
неправилна форма и голем број на абортирани зрна. 
При отстранување на кората на заразената глава или 
стебло се забележува меко габно флоемно ткиво со 
бројни некротични вдлабнатини.
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Член 33
За утврдување на присуството на вирусот Tobacco 

ringspot nepovirus (TRSV) чиј што домаќин е виновата 
лоза, при визуелен преглед се следи присуството на 
симптомите од овој вирус.

Најзначаен вектор на овој вирус е Xiphinema 
americanum. Нападнатите коренчиња поцрнуваат, одос-
но се јавува силна некроза. Краевите им се завиткуваат 
и формираат еднострани испакнатини. 

Првиот визуелен преглед се врши во јуни – јули, до-
дека вториот визуелен преглед се врши во септември. 
При тоа се следат следните симптоми, кои се забележу-
ваат девет седмици по будењето на лозата: слаб пораст 
на лозата, при што на одредени места таа одумира. Ле-
торастите се со скусени интернодии и се свиснати. Лис-
јата се мали и видливо деформирани и растенијата се 
со намален раст. По гроздовите се јавуваат многу сит-
ни зрна кои се со неправилна форма на проретчениот 
грозд.

Член 34
Земањето на примероци од винова лоза за вирусоло-

шка лабораториска анализа се врши од чокотите на ви-
новата лоза кај која е забележано присуство на каракте-
ристичните симптоми. 

Притоа се земаат два до три ластари со шест до се-
дум листови (не поединечни листови) од истото расте-
ние. При земањето на примероци потребно е да се обе-
лежи виновата лоза и да се запише нејзиното место во 
насадот (ред и место во ред). Примероците треба што 
побрзо со ладилник да се пренесат до овластената лабо-
раторија. При транспортот треба да се чуваат во ладил-
ник на температура од +4˚C. 

Член 35
Земањето на примероци од плодови на овошје и 

грозје може да се спроведува при вршење на здрав-
ствен преглед на растителните производи на лице ме-
сто на увоз и местата на складирање и дистрибуција, 
при што примероците се земаат по случаен избор. 

По исклучок на став 1 од овој член во одредени слу-
чаи (отстапувања или било какви нарушувања), земање-
то на примероци треба да се спроведе селективно, за 
што треба да биде дефинирана нивната цел, т.е. штетни-
те организми кои ќе бидат предмет на лабораториска 
анализа.

Земањето на примерок се врши за да истиот ги прет-
ставува сите карактеристики на лотот. После изолација-
та на оштетените делови од лотот, поединечни приме-
роци треба да се земаат од оштетените делови.

Лотот треба да биде подготвен на начин, да приме-
роците може да се земаат без ограничување или задоц-
нување. Од секој лот посебно се зема примерок, но до-
колку лотот има оштетувања од транспортот, оштетени-
те делови од лотот, треба да бидат изолирани и одвое-
но да бидат земени како примерок. 

Доколку пратката, не се смета како еднолична, дури 
и ако ова не е наведено од испраќачот, таа треба да би-
де поделена на подеднакви лотови и од секој лот се зе-
маат примероци за лабораториска анализа.

Член 36
Кога предметите на визуелен преглед се пакувани 

производи (во дрвен материјал за пакување, палети, 
торби и т.н.), примерокот се зема по случаен избор и 
тоа:

- до 100 еднакви пакувања во лотот ќе се земат пет 
броја на пакување на подпримероци, кои ќе го сочину-
ваат лотот;

- од 101 до 300 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат седум броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот;

- од 301 до 500 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат девет броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот;

- од 501 до 1000 еднакви пакувања во лотот ќе се зе-
мат десет броја на пакување на подпримероци, кои ќе 
го сочинуваат лотот и

- над 1000 еднакви пакувања во лотот ќе се земат 15 
броја на пакување на подпримероци, кои ќе го сочину-
ваат лотот.

Збирен примерок го сочинуваат најмалку пет под-
примероци, кои треба да бидат земени од секој лот, со-
одветно на вкупната тежина или вкупниот број на паку-
вања и тоа:

- до 200 кг, односно до 200 пакувања/снопови во ло-
тот, треба да се земе десет kg. примерок, односно десет 
пакувања/снопови; 

- од 201 до 500 kg., односно од 201 до 500 пакува-
ња/снопови во лотот, треба да се земе 20 кг примерок, 
односно 20 пакувања/снопови; 

- од 501 до 1000 kg., односно од 501 до 1000 пакува-
ња/снопови во лотот, треба да се земе 30 kg. примерок, 
односно 30 пакувања/снопови; 

- од 1001 до 2000 kg., односно од 1001 до 2000 паку-
вања/снопови во лотот, треба да се земе 60 kg. приме-
рок, односно 60 пакувања/снопови и 

- над 5000 kg., односно над 5000 пакувања/снопови 
во лотот, треба да се земе 100 kg. примерок, односно 
100 пакувања/снопови. 

Количината на плодови за лабораториски примеро-
ци зависи од видот на лабораториски анализи кои тре-
ба да се извршат при што:

- за ситно овошје, мушмула, ореви, лешници, баде-
ми, костени и останато овошје покрај подолу наведено-
то количина за лабораториски примерок изнесува 1 kg.;

- за цреша, морела и слива количина за лаборатори-
ски примерок изнесува 2 kg. и

- за кајсија, банана, дуња, цитрони, јаболко, праски, 
грозје, авокадо количина за лабораториски примерок 
изнесува 3 kg.

Примерокот треба да биде соодветно и добро спаку-
ван, и што е можно побргу да се транспортира до овла-
стената лабораторија.

Член 37
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 17-207/4 Министер за земјоделство,
24 јули 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
2705.

Врз основа на член 33 став (1), а во врска со член 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивил-
но воздухопловство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН 
ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПОТРЕБНИОТ ПЕРСОНАЛ, ВОЗ-
ДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО 

И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на јавен воздушен превоз како и посебните услови во однос на по-

требниот персонал, воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно рабо-
тење („Службен весник на Република Македонија” бр. 134/10) по членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а
Начинот на вршење на јавен воздушен превоз со балони и посебните услови за издавање, продолжување и 

промена на важечко уверение за исполнување на безбедносни услови (Balloon Air Operator Certificate - BAOC) 
се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.”

Член 2
Во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Покрај условите од членовите 3 и 4 на овој правилник, превозникот треба да има воспоставено систем 

за управување со безбедноста (SMS) согласно ICAO Annex 19 со кој ќе обезбеди контролирано извршување на 
операциите и нивно подобрување кога е тоа потребно.”

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а одредбата од член 2 на овој правилник ќе отпочне да се применува од 14 ноември 2013 година.

        Бр. 10-1249/3                                     Директор на Агенција 
 12 август 2013 година                                    за цивилно воздухопловство,
            Скопје                                     д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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