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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2662. 

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на 
децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
107/2008, 83/2009 и 156/2009), Владата на Република 
Македонија,  на седницата одржана на 28.09.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА 
"ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 4.10.2010  

ДО 10.10.2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
За време на траењето на "Детска недела" се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари. 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари. 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари. 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари. 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари. 

6. На секој продаден облик на електронски музички 
и видео запис, видео касета и друго - 5,00 денари. 

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр.51-5659/1                  Заменик на Претседателот 

28 септември 2010 година     на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 Стр. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2663. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08) и член 14 став 
(1) точка в) и став (2) од Законот за нотаријатот 
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), 
министерот за правда, на ден 17.09.2010 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  
НА НОТАРОТ 

 
1. На нотарот Ристо Тома Лијаковски од Скопје му 

престанува службата нотар по негово барање. 
2. Решението влегува во сила на 1 октомври 2010 

година. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Со решение бр. 04-1149/1 од 23.04.1998 година на 
министерот за правда, лицето Ристо Тома Лијаковски е 
именуван за нотар за вршење на нотарски работи на 
подрачјето на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Нотарот Ристо Лијаковски од Скопје до министерот 
за правда достави барање бр. 09-3440/1 од 7.09.2010 го-
дина за траен престанок на службата нотар по негово 
барање. 

Министерот за правда постапувајќи по поднесеното 
барање за престанување на службата на нотарот, оцени 
дека истото е основано поради што одлучи како во дис-
позитивот на ова решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова ре-

шение може со тужба да поведе управен спор пред 
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на ова решение. 

 
    Бр. 09-3440/2              

17 септември 2010 година        Министер за правда, 
              Скопје                  Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2664. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ПРЕРАБОТУВАЧИ, УВОЗНИЦИ И ДИСТРИБУТЕ-
РИ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ  

И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистaрот на производи-
тели, преработувачи, увозници и дистрибутери на рас-
тенијa, растителни производи и други објекти и пред-
мети.   
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите на  Дирек-
тивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки 
против воведување во Заедницата на организми штетни за рас-
тенијата или растителните производи  и против нивното ширење во 
Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директи-
вата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ 
од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, 
број 32002L0036; изменета и дополнета со  Директивата на Советот 
бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; 
изменета и дополнета со  Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 
2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со  
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, 
број 32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изме-
нета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 
година, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Директивата 
бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета 
и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/ЕЗ на 5 
октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со 
Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 
година, број 32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; 
изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ 
од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр. 2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 
година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 
32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 
2008 година, број 32008 L0064; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 
година, број 32008L0109; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број  
32009L0007; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата 
бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број  32009L0118; 
изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 
26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, 
број 32010L0001; Директивата на Комисијата бр.1992/90/ЕЗ од 3 
ноември 1992 година за утврдување на обврските кои се однесуваат 
на производителите или увозниците на растенија, растителни 
производи и други објекти и за утврдување на деталите за нивна 
регистрација, број 31992L0090; Директивата на Комисијата 
бр.1993/50/ЕЗ од 24 јуни 1993 година за определунање на одредени 
растенија кои не се во Анекс V дел А од Директивата на Советот 
бр.77/93/ЕЗ, чии производители или складишта, дистрибутивни 
центри во производните  зони на вакви растенија, треба да бидат 
внесени во  службен регистар, број 31993L0050. 

Член 2 
Регистaрот на производители, преработувачи, увоз-

ници и дистрибутери на растенија, растителни произво-
ди и други објекти и предмети (во натамошниот текст: 
Регистар) се води во форма на книга со тврди корици во 
зелена боја, на евиденциски листови во бела боја со А3 
формат кои се нумерирани и меѓусобно поврзани. 

 
Член 3 

(1) На предната страна на корицата на книгата со златна 
боја е втиснат грбот на Република Македонија, а под него 
се впишани зборовите: „Република Македонија“; „Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“; 
„Фитосанитарна управа“; „Регистар на производители, пре-
работувачи, увозници и дистрибутери на растенија, расти-
телни производи и други објекти и предмети“. 

(2) Евиденциските листови ги содржат следните по-
датоци: 

1) реден број на запишување; 
2) единствен регистарски број (шестоцифрен) на 

производители, преработувачи, увозници и дистрибу-
тери (во натамошниот текст: сопственик) кој се кори-
сти за идентификација; 

3) име, презиме и адреса на сопственикот на расте-
нија или назив и седиште на трговското друштво; 

4) статус на сопственикот (правна и организациска 
форма); 

- број од Централен регистер на трговското друшт-
во и даночен број; 

5) матичен идентификациски број кој се однесува 
на секое место на производство (МИБ), при што  место 
на производство е: 

- земјоделско или шумско стопанство на кое Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво му доделува идентификациски број на земјоделско-
то или шумско стопанство (ЗМС - МИБ) во согласност 
со прописите кои ги уредува единствениот регистер на 
земјоделски стопанства, 

- производна единица од земјоделско или шумско 
стопанство со доделен (ФИТО - МИБ) идентификаци-
ски број, или 

- други локации каде сопствениците како правни 
или физички лица, внесени во регистарот вршат актив-
ности и им бил доделен ФИТО - МИБ идентификаци-
ски број. 

Место на производство може да има повеќе одвое-
ни единици на производство, а единица на производс-
тво е затворен имот или група на земјишта што прет-
ставува посебна производна целина. 

Ако земјоделското стопанство пријави дејност како  
кооперант, таквото стопанство во Регистерот се запи-
шува како производна подединица во состав на коопе-
рациското место на производство. 

6) Катастарска општина на местото на производс-
тво, место викано и број на катастарска парцела; 

7) Вид на дејност кои ги врши сопственикот, и тоа: 
- производство, преработка, складирање и дистри-

буција на растенија, растителни производи и други об-
јекти и  предмети од Листа V дел А секција 1  и 2 наме-
нети за движење; 

- увоз на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети од Листа V дел Б секција 1 и 2; 

- производство, продажба, складирање и дистрибу-
ција на: 

- кртоли на компир за продажба Solanum tuberosum L, 
- плодови од растенијата од родовите Citrus L; 

Fortunnella Swingle; Poncirus Raf  и нивни хибриди, 
 - производство и продажба на растенија 

Rhododendron spp. (освен Rhododendron simsii  Planch), 
Viburnum spp., Camellia spp. и Castanea Mill., 

- сите производители на семенски компир и за расте-
нијата за садење од родовите: Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. и нивни хибриди, Amelanchier Med., 
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Chaenomeles Lindl, Cotonaester Ehrh; Crataegus L; Cydonia 
Mill; Eriobotrya Lindl ; Humulus L; Malus Mill; Mespilus L; 
Photinia davidiana (Dcne.), Prunus L; Pyracantha Roem; 
Pyrus L; Sorbus L; Stranvarsia Lindl;  и Vitis L.; 

8) земјоделско земјиште кое се користи  по парцели 
и вид на користење (статус на земјоделско земјиште 
сопственик или под наем); 

9) евиденциски број на лицето одговорно за здрав-
јето на растенијата; и  

10) лицето одговорно за здравјето на растенијата 
име и презиме или  назив на фирмата. 

(3) Содржината на Регистарот е даден во Прилог 
кој е составен дел на овој правилник. 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
(1) Регистарот се води во пишана и електронска форма.  
(2) Во евиденциските листови од Регостарот се внесува-

ат податоците од член 3 став (2) на овој правилник, како и 
сите промени кои ќе настанат по извршеното запишување. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 17-63/7                   Министер за земјоделство, 

30 август 2010 година      шумарство и водостопанство, 
    Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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2665. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА, 
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕР-
КИТЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА, СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБО-
ТКА, ПРОМЕТ СО РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ 
ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
ње на евиденција, начинот на спроведување на провер-
ките на здравјето на растенијата, содржината и начинот 
на известување за податоците за производство, прера-
ботка, промет со растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети.  

 
Член 2 

(1) Лицето одговорно за здравјето на растенијата, 
евиденцијата за приозводство, преработка и промет со 
растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети  ја води во пишана и електронска форма со 
дневен внес на сите податоци за извршеното приоз-
водство, преработка и промет со растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети  кои ги купува 
за складирање или садење во простории, кои ги произ-
ведува или нуди за продажба. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите на  Дирек-
тивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки 
против воведување во Заедницата на организми штетни за рас-
тенијата или растителните производи и против нивното ширење во 
Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со  Директивата 
на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; 
изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 
година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; 
изменета и дополнета со  Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 
28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со  
Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 2003L0022; 
изменета и дополнета со  Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 
од 14 април 2003 година, број 32003R0806;  изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  
32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 
2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и 
дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број  
32004L0031; изменета и дополнета со  Директивата бр.2004/70/EЗ од 
28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 
година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на 
Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 
32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 
ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, 
број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ 
од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, 
број 32008 L0064; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 
32008L0109; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 
2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 
септември 2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со 
Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, 
број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; 
Директивата на Комисијата бр.1992/90/ЕЗ од 3 ноември 1992 година 
за утврдување на обврските кои се однесуваат на производителите 
или увозниците на растенија, растителни производи и други објекти и 
за утврдување на деталите за нивна регистрација, број 31992L0090. 

(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член лицето 
одговорно за здравјето на растенијата внесува и пода-
тоци за:  

- видовите (сорти) на растенија, растителните про-
изводи и други објекти и предмети, нивниот степен на 
одгледување и нивното потекло; 

- редовна визуелна проверка на здравствената со-
стојба на растенијата, растителните производи, вклучу-
вајќи времето и опсегот на прегледот за утвдената 
здравствена состојба; 

- употреба на производи за заштита на растенијата; 
- прометот со растенија, кои ги купува за складира-

ње или садење, или кои ги нуди на продажба; и 
- местото на производство, согласно ажурираниот 

план на местата каде што ги одгледува, призведува, ск-
ладира, чува или користи растенија, растителните про-
изводи и други објекти и предмет. 

 
Член 3 

Лицето одговорно за здравјето на растенијата про-
верката на здравствената состојба на растенијата ја вр-
ши со редовни визуелни прегледи на растенијата, рас-
тителните производи и други објекти и предмети, вклу-
чувајки и прегледи на регистрираните места на произ-
водство, со цел да открие  појава на штетен организам, 
симптоми или други појави на растенијата, како и за 
производството и појавата на заболени растителни ви-
дови. 

                              
Член 4 

(1) Доколку по извршениот визуелен преглед лицето 
одговорно за здравјето на растенијата востанови нена-
дејна или невообичаена појава на штетен организам, 
симптоми или други појави на растенијата, како и за 
производството и појавата на заболени растителни видо-
ви веднаш го известува фитосанитарниот инспектор, 
друго овластено правно лице и Фитосанитарната управа.  

(2) Известувањето од став (1) на овој член, лицето 
одговорно за здравјето на растенијата го доставува до 
Фитосанитарната управа и до фитосанитарниот инспе-
ктор на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Лицето одговорно за здравјето на растенијата во 
случај на промените на податоците кои се внесуваат во 
Регистарот на производители, преработувачи, увозни-
ци и дистрибутери на растенија, растителни производи 
и други објекти и предмети, треба во рок од 15 дена од 
денот на настанување на промените да ја извести Фи-
тосанитарната управа со поднесување на пријава на 
образец кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(4) Лицето одговорно за здравјето на растенијата го 
известува фитосанитарниот инспектор за предвиденото 
годишно производство на секој вид на растение, расти-
телен производ и други објекти и предмети најдоцна до 
30 април секоја година или за растенија со повеќе од 
еден вегетациски циклус годишно, најмалку месец де-
на пред почетокот на производството, со поднесување 
на пријава за годишното производаство по видови на 
растенија за садење, определено место на производст-
во, по производни единици и за планирано производст-
во и движење, на образец  даден во  Прилог 3 кој е со-
ставен дел на  овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 17-63/8                   Министер за земјоделство, 

30 август 2010 година       шумарство и водостопанство, 
    Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
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Стр. 12 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
ИЛИ ПРЕРАБОТУВАЧИ И ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за утврдување на малите производители или пре-
работувачи и локалните пазари.  

 
Член 2 

Како мали производители се сметаат физички лица:  
- чие производство или преработка на растенија и растителни производи, вклучени во Листа IV дел А и Листа 

V дел А доаѓа од површина помала од 100 м2 ако се работи за затворен простор, или 1000 м2 на отворен простор,  
- кои не ги движат, односно не ги продаваат растенијата и растителните производи и други објекти и предме-

ти, вклучени во Листа IV дел А и Листа V дел А на комерцијални производители или преработувачи, и 
- чие производство, преработка и продажба на растенија, растителни производи и други објекти и  предмети е 

наменето за нивно сопствено снабдување или крајно користење. 
 

Член 3 
Како преработувачи се сметаат правни или физички лица кои професионално се занимават со производство 

односно преработка на растенија и растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листа IV дел А 
и Листа  V дел А,  кои се наменети за продажба. 

 
Член 4 

Критериуми за утврдување на локален пазар се следните: 
1) продажбата на растенијата, растителни производи и други објекти и предмети, да се врши: 
- на местото на производство, или  
- на малопродажните места, и 
2) купувачот да не е комерцијален произведувач или преработувач. 
    

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 
  Бр. 17-63/9                                      Министер за земјоделство, 

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

2666. 
 

∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите на  Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки 
против воведување во Заедницата  на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во 
Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со  Директивата на Со-
ветот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со  Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 
2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 
32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со 
Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 
април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, 
број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 
32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ 
од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 
32008 L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и дополнета со  
Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на 
Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ 
од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001. 
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Врз основа на член 38 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ  
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НАВЕДЕНИ ВО ЛИСТА V ДЕЛ А СЕКЦИЈА 2(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за движење на пратките на растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети наведени во Листа V дел А секција 2 во рамките на заштитена зона. 

 
Член 2 

(1) Пратките на растенијата, растителни производи и други објекти и предмети од  Листа V дел А секција 2 
точка 1, треба да бидат придружени со пасош за растенијата се до крајниот корисник, во случај на пратка во за-
штитена зона воспоставена за одреден штетен организам. 

(2) Пратките на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од  Листа V дел А секција 2 точ-
ка 2, треба да бидат придружени  со пасош за растенија се до комерцијалните производители, кои се движат со 
цел за понатамошно одгледување во заштитена зона воспоставена за одреден штетен организам.  

 
Член 3 

(1) Пратките со растенија,  растителните производи и други објекти и предмети од  Листа V дел А секција 2 
може да бидат пуштени во движење во рамките на заштитена зона, доколку се утврди дека растенијата, растител-
ни производи и други објекти и  предмети и нивната подлога за одгледување: 

- се слободни од штетни организми од Листа І дел А и Листа  ІІ дел А, и 
- ги исполнуваат посебните фитосанитарни барања од Листа ІV дел А секција 2. 
(2) Растенијата, растителните производи и другите објекти и  предмети  од став (1) на овој член, наменети за 

движење во заштитена зона и нивната подлога за одгледување, треба да ги и исполнат и следните  дополнителни 
услови:  

- да се слободни од штетни организми од Листа І дел Б и  Листа ІІ дел Б за кои што одредените заштитени зо-
ни биле воспоставени и 

- да ги исполнуваат посебните фитосанитарни барања од Листа ІV дел Б за кои што одредената заштитена зо-
на била воспоставена. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 17-63/10                                          Министер за земјоделство,          

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

2667. 

∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на  Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки 
против воведување во Заедницата  на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во 
Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр. 2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со  
Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со  Директивата на 
Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр. 2003/22/EЗ од 24 март 
2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со  Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 
32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со 
Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број  32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 
април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, 
број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 
32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 
2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 
2008 година, број 32008 L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 
32008L0109; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број  32009L0007; 
изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број  32009L0118; изменета и 
дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата на Комисијата бр. 93/51/EEC од 24 
јуни 1993 година за воспоставување  на правила за движењето на одредени растенија, растителни производи или други објекти низ 
заштитена зона, и за движењата на такви растенија, растителни производи или други објекти, кои потекнуваат во и се движат во 
рамките на таквата  заштитена зона 31993L0051. 
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2668. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за здрав-

јето на растенијата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕ-
ЊЕ НА ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА НА РАС-
ТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБ-
ЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НАВЕДЕНИ ВО ЛИСТА V 
ДЕЛ А СЕКЦИЈА 1 И ЛИСТА V ДЕЛ А СЕКЦИЈА 2 (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат временски пери-
оди и начинот на вршење на фитосанитарна инспекција 
на растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети наведени во Листата V дел А секција 1 и Ли-
стата V дел А секција 2.  

 
                                                                 
∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на  Ди-
рективата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните 
мерки против воведување во Заедницата  на организми штетни за 
растенијата или растителните производи и против нивното шире-
ње во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со  Ди-
рективата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ 
од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 го-
дина, број 32002L0036; изменета и дополнета со  Директивата на 
Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 
32002L0089; изменета и дополнета со  Директивата бр.2003/22/EЗ 
од 24 март 2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со  
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 годи-
на, број 32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  
32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; из-
менета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 
2004 година, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Дирек-
тивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; из-
менета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 
28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 годи-
на, број 32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 
32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изме-
нета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 
24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 годи-
на, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Ко-
мисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008 
L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изме-
нета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 
10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и дополне-
та со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 
2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Директи-
вата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 
32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001. 

Член 2 
(1) Фитосанитарна инспекција на растенија, расти-

телни производи и други објекти и предмети наведени 
во Листата V дел А секција 1 и 2 се спроведува редов-
но, најмалку еднаш годишно кај регистрирани произво-
дители, преработувачи, увозници и дистрибутери (во 
понатамошен текст: сопственици). 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, фитосани-
тарна инспекција кај сопствениците кои вршат прера-
ботка, дистрибуција, продажба на мало или складира-
ње на растенија, растителни производи и други објекти 
и  предмети треба да се врши по потреба, но барем ед-
наш на три години. 

 
Член 3 

(1) Фитосанитарната инспекција треба да се врши 
посебно на местото на производство, во соработка со 
сопственикот или лицето овластено од него и се состои 
од преглед на документација, преглед на идентитет, 
преглед за здравјето на растенијата и проценка на усог-
ласеноста со фитосанитарните прописи за што се изго-
твуваат записници. 

(2) Записниците за извршена фитосанитарна инс-
пекција се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Фитосанитарен инспектор или друго овластено 
лице ги прегледува документите и идентитетот кај 
сопственикот  еднаш годишно. 

(2) Со прегледот на документите, фитосанитарен 
инспектор или  друго овластено лице, ги проверува ис-
полнувањата на обврските на сопствениците, а особено 
следното: 

- важечките документи за упис во Регистарот на 
производители, преработувачи, увозници и дистрибу-
тери на растенија , растителни производи и други обје-
кти и предмети и документи за издавање на пасош за 
растенија; 

- записниците за потеклото и  начинот  на добивање 
на семе, матични растенија и другите растенија за саде-
ње; 

- извештаите од резултатите од лабораторските 
прегледи на здравствената состојба, ако тие се неоп-
ходни; 

- белешки за почетокот, извршувањето и крајот на 
производството, преработката и дистрибуцијата; 

- белешките за превземените мерки за спречување 
на појава и ширење на штетни организми; и 

- изготвени пасоши за растенија. 
(3) Со прегледот на идентитетот на растенија, рас-

тителни производи и други објекти и предмети, фито-
санитарниот инспектор или друго овластено лице прег-
ледува дали сопственикот: 



1 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 15 

- произведува растенија или растителни производи 
во согласност со важечката регистрација; 

- произведува растенија или растителни производи 
во согласност со количините декларирани за годишно-
то производство и 

- го обележува садниот материјал или неговото па-
кување на начин каде што етикетата  да не може да би-
де отстранета без да покаже знаци на оштетување. 

 
Член 5 

(1) Здравствен преглед на растенија, растителни 
производи и другите објекти и предмети врши фитоса-
нитарен инспектор или  друго овластено лице, најмал-
ку визуелно, и онолку често како што е утврдено во 
Листите на штетни организми, растенија, растеителни 
производи и други објекти и предмети во  Листа IV дел 
А секција 2, а за следните видови на производството на 
следниот начин: 

- производство на семе и семенски материјал: - нај-
малку два пати годишно во текот на вегетативниот 
циклус; 

- производството во овоштарство, лозарство и шум-
скиот репродуктивен саден материјал и садници т.е. ре-
продукција на садниот материјал и садници на повеќе-
годишни украсни растенија: - најмалку два пати го-
дишно во текот на вегетациониот циклус и 

- производство на репродуктивниот материјал во 
градинарството  и расадувањето на градинарските кул-
тури и садниот материјал на едногодишни украсни рас-
тенија, вклучувајки луковици и кртоли на украсни рас-
тенија: -  еднаш во текот на производствениот циклус. 

(2) Здравствена контрола на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети од став (1) али-
неја 3 на овој член се врши кај производителите, чие 
производството и продажба им е дозволено на лица 
кои професионално се занимаваат со производство на 
растенија односно имаат овластување за издавање на 
пасош за растенијата. 

(3) Здравствен преглед на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети од став (1) али-
неја 3 од овој член се врши еднаш годишно кај произ-
водителите во производството и продажбата која е доз-
волена на локалниот пазар до крајниот корисник, до-
колку нивното производство е јасно одвоено од произ-
водството на другите производи. 

 
Член 6 

(1) Фитосанитарниот инспектор врши инспекција 
на здравствената состојба на растенијата, растителните 
производи и други објекти и предмети, наведени во 
Листата V дел А секција 1 и секција 2, по случаен из-
бор без оглед на потеклото на растенијата, растителни-

те производи и други објекти и предмети, во било кое 
време и на било кое место каде тие се произведуваат, 
преработуваат, складираат и движат на продажните ме-
ста, како и кај крајните купувачи. 

 (2) Ако во текот на инспекцијата се утврди дека 
растенијата, растителните производи и други објекти и 
предмети претставуваат ризик за ширење на штетни 
организми или дека условите за движење на растенија-
та, растителните производи и други објекти и предмети 
не се исполнети, фитосанитарниот инспектор ги  спро-
ведува фитосанитарните мерки согласно член 75 од За-
конот за здравјето на растенијата. 

 
Член 7 

(1) Пред движење на растенија, растителни произ-
води и други објекти и предмети  од Листата V дел А 
секција 1 и 2, истите треба да бидат подложни на фито-
санитарна инспекција на местото на производството за 
да се издаде пасошот за растенија и да:  

- се обезбеди дека производството на растенија и 
растителни производи и други објекти и предмети од 
Листата V дел А секција 1 и 2, е јасно одвоено од про-
изводството на други производи кои може да предизви-
кат ширење на истите штетни организми,  

- производството се смета за одвоено кога произ-
водната единица на растенијата за садење е јасно одво-
ена од производството на готови производи за пазар, во 
смисла на физички контакт или временско  растојание. 

(2) Фитосанитарна инспекција на увезена пратка на 
растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети  од Листата V дел А, во случај на пратка за 
растенија која била чувана на местото на производство 
на примачот на пратката толку долго што се појавиле 
промени во степенот на одгледување (култивирање) на 
растенијата, се врши визуелно, затоа што предметната 
пратка треба да се смета за натамошно одгледување 
или како промена на местото на производство. Како 
натамошно одгледување се смета садење, пресадување, 
вкоренување или активно растење и развивање на рас-
тенијата во заштитен простор во траење од најмалку 
четири недели, односно дванаесет недели на отворен 
простор. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 17-63/11                 Министер за земјоделство,           

30 август 2010 година      шумарство и водостопанство,  
     Скопје                         Љупчо Димовски, с.р.     
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2669. 
Врз основа на членовите 42 став 5, 43 став 2, 44 

став 2, 48 став 2 и 49 став 2 од Законот за здравјето на 
растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПАСОШИ ЗА РАСТЕНИЈА (∗) 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на барањето за добивање овласту-
вање за издавање пасош за растенија, формата, содржи-

                                                                 
∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на Дирек-
тивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мер-
ки против воведување во Заедницата на организми штетни за рас-
тенијата или растителните производи и против нивното ширење 
во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со  Дирек-
тивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ 
од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 го-
дина, број 32002L0036; изменета и дополнета со  Директивата на 
Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 
32002L0089; изменета и дополнета со  Директивата бр.2003/22/EЗ 
од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета 
со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 го-
дина, број 32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  
32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр. 2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; из-
менета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 
2004 година, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Дирек-
тивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; из-
менета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 
28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, 
број 32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на Ко-
мисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 
32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изме-
нета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 
24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, 
број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Коми-
сијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008 L0064; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ 
од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета 
со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 
година, број  32009L0007; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број  
32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот 
бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ 
од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директива на Коми-
сијата бр. 92/105/ЕЗ од 3 декември 1992 година за воведување на 
степен на стандардизација на пасош за растенија кој се користи за 
движење на одредени растенија, растителни производи или други 
објекти во Заедницата, и воведување на детални процедури повтр-
зани со издавањето на вакви пасоши за растенија и условите и 
деталните процедури за нивна замена, број 31992L0105; изменета и 
дополнета со Директива на Комисијата бр.2005/17/ ЕЗ од 2 март 
2005 година што изменува одредени одредби од Директивата бр. 
92/105/ЕЗ во врска со пасошите за растенија, број 32005L0017. 

ната и начинот на водење на евиденцијата на лица кои 
издаваат пасоши за растенија, формата и содржината 
на пасошите за растенијата, формата, содржината, на-
чинот и роковите за известување, како и временските 
периоди за чување на документите  на производители, 
преработувачи, увозници и дистрибутери на  растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети и 
времетраењето на чувањето пасоши од купувачите на 
растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети.  

 
II. Форма и содржина на образецот на барањето за до-
бивање овластување за издавање пасош за растенија 

 
Член 2 

(1) Барањето за добивање овластувања за издавање 
на пасош за растенија се издава на образец во А4 фор-
мат во бела боја. 

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член се доста-
вуваат: 

- важечко решение за упис во Регистарот на произ-
водители, преработувачи, увозници и дистрибутери на 
растенија, растителни производи и други објекти и 
предмети и доделенот единствен шестоцифрен реги-
старски број; 

 - потврдата за основно познавање на здравјето на 
растенијата на лицето одговорно за здравјето на расте-
нијата на штетните организми, за нивната контрола и 
за прописите за здравјето на растенијата; и 

- формално известување (записник, писмо, нота) од 
фитосанитарен инспектор. 

(3) Содржината на образецот на Барањето од став 
(1) на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
III. Форма,  содржина  и начин на водење на евиден-

ција на лица кои издаваат пасоши за растенија 
 

Член 3 
Евиденција  на лица кои издаваат пасоши за расте-

нија  се води во форма на книга со тврди корици во цр-
вена боја, на евиденциски листови во бела боја со А3 
формат кои се нумерирани и меѓусебно поврзани. 

 
Член 4 

(1) На предната страна на книгата со златна боја е 
втиснат грбот на Република Македонија, а под него се 
впишани зборовите: „Република Македонија“; „Мини-
стерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво“; „Фитосанитарна управа“; „Евиденција  на лица 
кои издаваат пасоши за растенија“.   
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(2) Во евиденциските листови се внесуваат подато-
ците кое ги содржи барањето за добивање овластување 
за издавање пасоши за растенија.  

 (3) Содржината на евиденција на лица кои издаваат 
пасоши за растенија е дадена во Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

                                      
Член 5 

Евиденција  на лица кои издаваат пасоши за расте-
нија се води во пишана и електронска форма.  

 
IV. Формата и содржината на пасошите  

за растенијата 
 

Член 6 
(1) Пасошот за растенија се состои од службена 

етикета или службена етикета со придружен документ. 
(2) Службената етикета се прикачува на секое по-

себно растение, растителен производ и други објекти и 
предмети или на нивното пакување (амбалажа) или со 
придружните документи на средството за превоз, на 
начин истата да не може да биде повторно употребена. 

(3) Службената етикета не треба да биде претходно 
употребена и треба да биде изработена од соодветен 
материјал во поглед на издржливоста, водоотпорноста 
и на други влијанија од околината (УВ) зраци. Произ-
водителот може сам да ја определи формата на етике-
тата за растенијата, како и материјалот од кој таа ќе би-
де изработен, бојата и другите податоци. 

(4) Придружен документ може да биде секој доку-
мент кој вообичаено се користи во трговија и кој е при-
дружен документ на средството за превоз. 

 
Член 7 

(1) Прописите кои се применуваат за маркетинг- тр-
говија за определено сертифицирано семе и саден ма-
теријал на земјоделски растенија и шумски репроду-
ктивен материјал се применуваат за  изгледот на етике-
тата, содржината, бојата, големината и начинот на  
прикачувањето. 

(2) Службената етикета издадена за растенија од 
Листата  V дел А секција 1 и 2 точка 1 се прикачува на 
секое поединечно растение или сноп или на најмалата 
можна единица на пакување со намена за продажба на 
мало. 

 
Член 8 

 (1) Пасошот за растенија односно потеклото на 
пратката на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети, службената етикета за растенија 
треба да ги содржи следните податоци: 

1. Ознака „Пасош за растенија на Република Маке-
донија“;     

2. Кодот на државата „MK“;   
3. Oзнака „Фитосанитарна управа - МЗШВ“ или 

„PHYTOSANITARY АDMINISTRATION - MAFWE“; 
4. Регистерски број на сопственикот; 
5. Сериски,  неделен или реден број на партијата; 
6. Ботаничко име; 
7. Количина; 
8. Во случај на пратката наменета за одредна за-

штитена зона во службената етикета треба да стои  оз-
нака „ZP“(пасош за растенија важечки за определена 
заштитена зона), името или кодот на одредената зашти-
тена зона, имињата или кодовите на сите заштитени зо-
ни за кои пратката ги исполнува условите и сериските 
броеви на штетните организми од листите за заштите-
ни зони за кои пратката ги исполнува условите. 

9. Во случај кога на пратката треба да биде издаде-
на замена на пасошот за растенијата во службената 
етикета треба да стои ознака „RP“регистарскиот број 
на издавачот на оригиналниот пасош за растенија пора-
ди заштита на деловна тајна наместо регистарскиот 
број на издавачот на оригиналниот пасош за растенија 
издавачот, може да употреби кодови  и ознаки за снаб-
дувачите, за кои води записник и кое треба да подлежи 
на претходно одобрение од Управата во овластувањето 
за издавање на пасоши за растенија.    

10. Потекло на увезени пратки на растенијата, рас-
тителните производи и други објекти. 

(2) Ако пасошот за растенија се состои само од 
службена етикета, треба да ги содржи сите податоци од 
став (1) на овој член. 

(3) Ако пасошот за растенијата се состои од служ-
бена етикета и придружен документ, службената етике-
та треба да ги содржи  податоците наведени во став (1) 
точките од 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член, а придружниот 
документ треба да ги содржи сите податоци наведени 
во став (1) на овој член. 

(4) Пасошот на растенија за официјално сертифици-
рано семе и саден материјал, ознаката од став (1) точка 3 
на овој член, треба да биде заменета со ознака на лицето 
кое е овластено за издавање на пасоши за растенија. 

(5) Во случај кога пасошот за растенија кој го заме-
нува фитосанитарниот сертификат, ознаката одредена 
во став (1) точка 3  од овој член може да биде заменета 
со ознака на фитосанитарната инспекција, овластена за 
издавање на пасоши за растенија. 
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 (6) Кога растенијата, растителните производи и 
други објекти и предмети од Листата V дел А се уве-
зени од трети земји и се предмет на фитосанитарна 
инспекција на место на влез, фитосанитарниот инспе-
ктор треба да го задржи фитосанитарниот сертификат 
и да издаде пасош за растенија за пратката на образе-
цот даден во Прилогот 4, кој  е составен дел на овој 
правилник. 

(7) Во пасошот за растенија може да бидат наведе-
ни и информациите согласно прописите за маркетинг - 
продажба на семе и саден материјал на земјоделски 
растенија и шумски репродуктивен материјал, како и 
други информации заради продажба, доколку се обез-
беди нивно јасно одвојување од податоците од став (1) 
на овој член,  

(8) Содржината на пасошот за растенија е дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

(1) Податоците во пасошот за растенија можат во 
целост да се испечатат. Доколку службените етикети 
однапред се испечатени, податоците кои недостасуваат 
се печатат или рачно се впишуваат со големи печатни 
букви. 

(2) Ботаничките имиња на растенијата и растител-
ните производи треба да бидат отпечатени и напишани 
со латински имиња. 

(3) Секоја натамошна измена или бришење на пода-
тоците го прави пасошот за растенија неважечки. 

 
V. Форма, содржина, начинот и роковите за известува-
ње, како и временските периоди за чување на доку-
ментите на производители, преработувачи, увозници 
и дистрибутери на растенија, растителни производи  

и други објекти и предмети 
 

Член 10 
(1) Производители, преработувачи, увозници и ди-

стрибутери на растенија, растителни производи и дру-
ги објекти и предмети кои издаваат пасоши за растени-
ја треба да ја известат Фитосанитарната управа во рок 
од 14 дена пред планираните промени во поглед на ус-
ловите за издавање на пасоши за растенија, за видот, 
формата и содржината на пасошите за растенија, како и 
за активности од член 48 став (1) алинеја 2 од  Законот 
за здравјето на растенијата. 

(2) Известувањето од став (1) на овој член се доста-
вува на образец кој е даден во  Прилог 5 кој е составен 
дел од овој правилник. 

(3) Образецот на известувањето од став (1 ) на овој 
член се издава во А4 формат во бела боја.  

(4) Производители, преработувачи, увозници и ди-
стрибутери на растенија, растителни производи и дру-
ги објекти и предмети кои издаваат пасоши за растени-
ја треба да ги чуваат документите најмалку три години  
сметано од денот на издавањето на истите. 

 
VI. Времетраењето на чувањето пасоши од купува-
чите на растенија, растителни производи и други 

објекит и предмети 
 

Член 11 

(1) Купувачите или примателите од комерцијалното 
призводството или преработка или при понатамошна 
дистрибуција на примените растенија, растителни про-
изводи и други објекти и предмети придружени со па-
сош за растенија, треба да ги чуваат сите видови на па-
сош за растенија најмалку една година сметано од да-
тумот на купување.  

(2) Ако пасошот за растенија се состои од службена 
етикета и придружен докумеет, треба да се чува само 
придружниот документ, доколку ги содржи податоците 
наведени во член 8 од овој правилник. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Со денот на пристапување на Република Македони-
ја во Европската унија, пасошот за растенија ќе ја носи 
ознаката: “ Пасош за растенија - ЕУ“. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  де-
нот објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2012. 

 
  Бр. 17-63/12                 Министер за земјоделство,           

30 август 2010 година      шумарство и водостопанство,  
     Скопје                           Љупчо Димовски, с.р.     
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2670. 
Врз основа на член 10 став 6 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ ЗА УНИШТУВАЊЕ ИЛИ ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ ОРГАНИЗМИ И МЕРКИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИН-
ФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА ИЛИ ДЕРАТИЗАЦИЈА  

НА ШТЕТНИТЕ ОРГАНИЗМИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките и начи-

нот на спроведување на мерките за уништување или 
отстранување на штетните организми и мерките и на-
чинот на спроведување во објектите за сместување, 
преработка и чување на растенија и превозни средства 
со кои се превезуваат растенијата во кои е утврдено 
присуство на  штетни организми, растенија, растителни 

                                                                 
∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на  Ди-
рективата на Советот бр. 2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 година за заш-
титните мерки против воведување во Заедницата на организми ш-
тетни за растенијата или растителните производи  и против нив-
ното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и допол-
нета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ од 8 мај 2001 
година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата 
на Комисијата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 
32002L0028; изменета и дополнета со  Директивата на Комисија-
та бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изме-
нета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 
ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со  
Директивата на Комисијата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 годи-
на, број 32003L0022; изменета и дополнета со  Регулативата на 
Советот бр.806/2003(ЕЗ) од 14 април 2003 година, број 
32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на Комисија-
та бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; измене-
та и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 
декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 годи-
на, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 
32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр. 2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; из-
менета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 
28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 годи-
на, број 32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 
32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изме-
нета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 
24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 
година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата 
на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 
32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изме-
нета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 
10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и дополне-
та со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 
2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Директи-
вата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 
32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Дирек-
тивата на Советот бр.2006/91/ЕЗ од 7 ноември 2006 година за суз-
бивање на Quadraspidiotus perniciosus Comst., број 32006L0091; 
Директива на Советот бр.74/647/ЕЗ од 9 декември 1974 година за 
сузбивање на каранфиловите лисни свиткувачи, број 31974L0647. 

производи и други објекти и предмети за кои  терба да 
се изврши  дезинфекција, дезинсекција или дератиза-
ција заради нивно уништување. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

1. Пратка или дел од пратка (во натамошен текст: 
пратка) е количество на растенија, растителни произво-
ди и други објекти и предмети која ја придружува еден 
фитосанитарен сертификат или друг пропишан еквива-
лентен документ или ознака. Пратката се состои од ед-
на или повеќе партии и 

2. Партија е број на единици од растенија, растител-
ни производи и други објекти и предмети која може да 
се идентификува според еднообразноста на својот со-
став и според своето потекло и претставува дел од пра-
тката. 

 
Член 3 

Заради спречување на внесување и ширење на 
штетни организми на растенијата, растителните произ-
води и други објекти и предмети, на територијата на 
Република  Македонија се преземаат следните мерки: 

- забрана за внесување и ширење на штетните орга-
низми од Листата I дел А; 

- забрана за внесување и ширење на штетните орга-
низми од Листата II дел А ако се присутни на одредени 
растенија и растителни производи; 

- забрана за внесување на растенијата и растителни-
те производи од Листата III дел А кои потекнуваат од 
одредени држави наведени во листата; 

- забрана за внесување и движење на растенија, рас-
тителни производи и други објекти и предмети од Ли-
стата IV дел А, ако не се исполнети посебни барања на-
ведени во оваа листа; 

- задолжителна фитосанитарна инспекција на место 
на производство пред движење на растенија, растител-
ни производи и други објекти и предмети од Листата V 
дел А секција 1, кои мора да бидат придружени со па-
сош за растенија; 

- задолжителна фитосанитарна инспекција на мес-
тото на влез во Република Македонија за растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети од 
Листата V дел Б секција 1, кои потекнуваат од трети 
земји и кои мора да бидат придружени со фитосанита-
рен сертификат или друг пропишан еквивалентен доку-
мент или ознака; 

- можна примена на посебните мерки во согласност 
со Законот за здравјето на растенијата (во натамошнен 
текст: Закон), кои Фитосанитарната управата ги одреду-
ва против штетните организми кои ги напаѓаат склади-
раните растенија и растителни производи од Листата VI. 

 
Член 4 

Заради спречување на внесување и ширење на 
штетни организми на растенија, растителни производи 
и други објекти и предмети во заштитените зони во Ре-
публика Македонија се превземат следните мерки: 
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- забрана за внесување и ширење на штетни орга-
низми од Листата I дел Б; 

- забрана за внесување и ширење на штетни орга-
низми од Листата II дел Б, ако се присутни на одредени 
растенија и растителни производи; 

- забрана за внесување на растенија и растителни 
производи од Листата III дел Б; 

- забрана за внесување на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети од Листата IV 
дел Б, ако не се исполнети посебните барања наведени 
во оваа листа; 

- задолжителна фитосанитарна инспекција на место 
на производство пред движењето на растенија, расти-
телните производи и други објекти и предмети од Ли-
стата V дел А секција 2, кои потекнуваат од Република 
Македонија и мора да бидат придружени со пасош за 
растенија важечки за одредената заштитена зона; 

- задолжителна фитосанитарна инспекција на место 
на влез во  Република Македонија за растенија, расти-
телни производи и други објекти и предмети од Листа-
та V дел Б секција 2, кои потекнуваат од трети земји и 
кои мора да бидат придружени со фитосанитарен сер-
тификат или друг пропишан еквивалентен документ 
или ознака. 

 
Член 5 

(1) Покрај исполнување на фитосанитарните барања од 
Листата IV дел А се забранува внесување и пуштање во 
промет на растенија од родот Dianthus L. ако се заразени со 
каранфиловите свиткувачи Cacoecimorpha pronubana Hb. и 
Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak., освен во случај ако 
растенијата биле третирани против нив. 

(2) По исклучок од  став (1) на овој член, за режано 
каранфилово цвеќе кое е слабо заразено со каранфило-
ви свиткувачи, може да се внесува и пушта во промет 
во временски период од 16 октомври до 30 април. 

(3) Покрај исполнување на фитосанитарните бара-
ња од Листа IV. Дел А секција 2, растенијата наменети 
за садење од родовите: Acer L., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., 
Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus 
L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., 
Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., може да се дви-
жат и пуштаат во промет ако не се заразени со 
Quadraspidiotus perniciosus Comst. Во спротивно фито-
санитарниот инспектор за спречување на неговото ши-
рење ќе одреди: 

- уништување на сите силно заразени растенија во 
овоштарници и лозја и 

- третирање на останатите растенија кои растат на 
нападнатото подрачје и кои се заразени или за нив по-
стои сомневање дека се заразени. 

 
Член 6 

 Ако при фитосанитарна инспекција при увоз на ме-
сто на влез во Република Македонија се утврди дека 
пратката не ги исполнува пропишаните фитосанитарни 
барања, фитосанитарниот инспектор ќе ја задржи пра-
тката и ќе одреди една од следните мерки: 

- одбивање на внесување на пратката и враќање на 
испраќачот; 

- пренасочување на пратката кон подрачјето на де-
стинација надвор од територијата на Република Маке-
донија, ако се исполнети фитосанитарните барања на 
државата увозничка. Пренасочувањето се врши под 
надзор и согласно со царинските постапки; 

- отстранување на заразениот дел од пратката; 
- уништување на пратката; 
- одредување на карантин како службено изолира-

ње на пратката се додека не се познати резултатите од 
испитувањето од овластена лабораторија; 

- исправка на неправилностите и недостатоците во 
поглед на потребните документи во определен времен-
ски рок; 

- третирање на пратката, кое може да се одреди по 
исклучок, ако со него се обезбеди исполнување на ус-
ловите за увоз на пратката и се спречи опасноста од 
ширење на штетни организми. Третирање може да се 
одреди и во случај на присуство на штетни организми 
кои не се наведени во Листата I дел A, Листата II дел 
А, Листата I дел Б и  Листата II дел Б. 

 
Член 7 

 Ако со фитосанитарна инспекција при движење во 
внатрешноста на Република Македонија се утврди дека 
пратката не ги исполнува пропишаните фитосанитарни 
барања, фитосанитарниот инспектор или службено ли-
це со јавни овластувања според Законот за здравјето на 
растенијата, ќе ја задржи пратката и ќе одреди една од  
следните мерки: 

-  третирање на пратката ако со тоа се обезбедат ус-
лови за движење на пратката; 

- дозволување на движење на пратката под службен 
надзор од фитосанитарен инспектор или службено ли-
це со јавни овластувања до подрачјето ако пратката не 
предизвикува дополнителна опасност; 

- дозволување на движење на пратката под службен 
надзор од фитосанитарен инспектор или службено ли-
це со јавни овластувања до просториите за индустри-
ска преработка; 

- уништување на пратката. 
 

Член 8 
Ако при фитосанитарна инспекција на производст-

во или преработка се утврди дека растенијата, расти-
телните производи и други објекти и предмети се зара-
зени со штетни организми определени со Законот за 
здравјето на растенијата, фитосанитарниот инспектор  
ќе одреди една од следните мерки: 

- третирање ако со него се обезбеди исполнување 
на пропишаните барања; 

- отстранување на начин кој не претставува фитоса-
нитарна опасност (индустриска преработка, користење 
за добиточна исхрана по извршено топлотно третира-
ње, одлагање на локација одобрена од фитосанитарен 
инспектор и слично); 

- уништување. 
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Член 9 
 (1) Во просториите за сместување, складирање, 

преработка или чување на растенијата и во превозните 
средства со кои се превезуваат растенијата во кои е 
утврдено присуство на штетни организми, треба да се 
изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација 
заради нивно уништување. 

(2)  Мерките кои треба да се спроведат за дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација на растенијата и рас-
тителните производи во просториите, превозните 
средства и други објекти и предмети  има за цел  уни-
штување, дезинфекција, дезинсекција, стерилизација, 
чистење или друг третман во однос на: 

 -  растенија, растителни производи или други пред-
мети што ја сочинуваат пратката и преку која штетните  
организми биле внесени во територијата и може да се 
загадени или  контаминирани; 

- растенија, растителни производи и други објекти, 
призната како контаминирани или може да се загадени 
со штетни организми да се внесат, како и оние кои би-
ле одгледувани  со растенија во пратката  или биле во 
непосредна близина на растенија, растителни произво-
ди или други објекти од ваквите пратки или  растенија 
одгледувани  од нив; 

-  подлога за одгледување (супстрат) и почва, приз-
нати како контаминирана или може да е загадена со 
штетни организми и  

-  материјал за производство, амбалажа, материјал 
за пакување и складирање, складирање или  пакување 
во просториите и транспортни средства, кои биле во 
контакт со сите или дел  од растенија, растителни про-
изводи и други објекти и предмети кои се загадени или  
контаминирани. 

(3) По извршената дезинфекција, дезинсекција или 
дератизација објектите треба да бидат обележани со  
ленти  и налепници кои се видливи и ги информираат 
луѓето за извршената мерка. 

 (4) При вршење дезинфекција, дезинсекција или 
дератизација лицата кои ја спроведуваат мерката зара-
ди лична безбедност треба да поседуваат соодветно за-
штитно одело – комбинизон, гумени ракавици, чизми и 
гас маска, а во случаи кога се задржуваат подолго вре-
ме потребно е да носат со себе и боца со кислород. 

  
Член 10 

(1)Растенија, растителни производи и други објекти 
и предмети за кои фитосанитарниот инспектор одредил 
уништување, се уништуваат со спалување, со употреба 
на производи за заштита на растенијата, со закопување 
или заорување или на друг начин кој оневозможува 
ширење на штетните организми и обезбедува штетните 
организми од остатоците да неможе да се шират. 

(2) Со спалување се уништува посебно семе, дрвени 
растенија за садење ,дрво и амбалажата. Спалувањето 
се врши во направи за спалување или во посебни јами 
или на места каде нема опасност од ширење на пожа-
рот во околината. 

(3) Со употреба на производи за заштита на расте-
нијата се уништуваат зељасти или лиснати растенија 
кои по уништувањето мора да се заораат или закопаат. 

(4) Со закопување се уништуваат посебно корена-
сти и кртолести растенија, луковици, амбалажа и други 
растенија кои поинаку неможе да се уништат. Растени-
јата или амбалажата во јамата се закопуваат така да врз 
нив има најмалку 1 метар дебел пласт земја која мора 
да биде натапкана и израмнета со околниот терен. Ја-
мата во која се закопани растенијата или амбалажата 
мора да биде доволно далеку од водени извори и токо-
ви за што оцена донесува фитосанитарниот инспектор 
водејќи сметка за степенот на опасност за пренесување 
на штетни организми што се оценува врз основа на рас-
положливите научни, експертски и технички податоци 
во поглед на природата на штетниот организам и типот 
на тлото. Местото на закопување мора да биде видно 
означено и не е дозволено да се обработува најмалку 
три години. 

(5) Со заорување или други механички начини се 
уништуваат посебно растенија кои не формираат ре-
продуктивни  органи и се размножуваат вегетативно. 

(6) Начинот, местото и времето на уништување ги 
одредува фитосанитарниот инспектор. 

 
Член 11 

 (1) Сопствениците на растенијата, вршителите на 
третирањата и други лица кои ќе пронајдат или се сом-
неваат на штетни организми  од член 4 од овој правил-
ник, го известуваат  фитосанитарниот инспектор и Фи-
тосанитарната управа согласно Законот за здравјето на 
растенијата. 

(2) Се додека трае опасноста заради откривање на 
штетен организам, фитосанитарниот инспектор ги ин-
формира сопствениците на заразеното подрачје за сите 
мерки за опасност од појава на симптоми за болести и 
штетни организми и за обврска за известување. 

(3) Мерките од став (2) на овој член се однесуваат и 
за шумски растенија, шумски расадници и  шумски др-
ва надвор од шумите.  

(4) Фитосанитарниот инспектор писмено го изве-
стува Државен инспекторат за земјоделство и Фитоса-
нитарната управа за мерките од членовите 6 и 7 од овој 
правилник во печатена или електронска форма, за задр-
жана пратка со растенија, растителни производи и дру-
ги објекти и предмети или за изолираните штетни орга-
низми од увоз, кои претставуваат опасност за внесува-
ње и ширење на штетни организми. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник  на Република 
Македонија“. 

   
  Бр. 17-188/5                 Министер за земјоделство,           

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



Стр. 40 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 



1 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 



1 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 



1 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 



1 октомври 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 

2671. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ФИТОСАНИТАР-
НАТА ИНСПЕКЦИЈА ПРИ УВОЗ НА ПРАТКИ ОД 

ЛИСТАТА V ДЕЛ Б СЕКЦИЈА 1(∗) 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  начинот на врше-

ње на фитосанитарна инспекција при увоз на пратки од 
Листата V дел Б секција 1 кои се увезени во земјата, 
нивното пакување и доколку е потребно и возилото во 
кое биле транспортирани. 

  
Член  2 

Фитосанитарна инспекција на пратките кои се уве-
зуваат во Република Македонија од член 1 од овој Пра-
вилник опфаќа: 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одребите на  Дирек-
тивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 година за заштит-
ните мерки против воведување во Заедницата на организми штет-
ни за растенијата или растителните производи  и против нивното 
ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ од 8 мај 2001година, 
број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата на Коми-
сијата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; измене-
та и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 
ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со  
Директивата на Комисијата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 
година, број 32003L0022; изменета и дополнета со  Регулативата 
на Советот бр.806/2003(ЕЗ) од 14 април 2003 година, број 
32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на Комисија-
та бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број  32003L0047; измене-
та и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 
декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 годи-
на, број  32004L0031; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 
32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; из-
менета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 
28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 годи-
на, број 32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 
32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр. 2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; из-
менета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ 
од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета 
со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 го-
дина, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 
32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изме-
нета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 
10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и дополне-
та со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 
2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Директи-
вата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 
32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001. 

- преглед на документи - кога пратката или партија-
та е придружена со бараните соодветни сертификати,  

- преглед на идентитет на пратките – дали кога  
пријавеното и наведеното во доставените соодветни 
документи одговара на содржината  од  пратката  или 
партијата,  и 

- преглед за здравјето на растенијата на праткатите 
и превозното средство - се врши  во целост  или на ед-
на или повеќе репрезентативни примероци на  пратката 
или партијата вклучувајки го пакувањето или нивниот 
дрвен материјал за пакување, ако е потребно и на  
транспортното возило.  

 
Член  3 

(1) Со прегледот на документите  се проверува: 
- дали увозникот е впишан во регистерот на произ-

водители, преработувачи, увозници и дистрибутери на 
растенија, растителни производи и други предмети и 
објекти, согласно Законот за здравјето на растенијата 
(во натамошниот текст Законот), 

- дали пратката е придружена со важечки фитосани-
тарен сертификат или друг еквивалентен оригинален 
документ или ознака, е во согласност со меѓународните 
стандарди за фитосанитарни мерки, 

- дали пратката која се увезува содржи растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети  за-
бранети за увоз или движење , 

- дали пратката која се увезува содржи растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети  за-
бранети за увоз или движење  во рамките на заштитена 
зона, 

- дали пратката која е наменета за експериментал-
ни, научно-истражувачки, селекциони или развојни ра-
боти ги исполнува условите одредени со Законот, 

(2) Одредбата од став (1) алинеја 1 не важи за пра-
тки кои не се наменети за продажба увезени од страна 
на физички лица.  

(3) Идентитетот на пратката се проверува така што 
содржината на пратката се споредува со податоците од 
придружните документи и со податоците и ознаките на 
амбалажата и пакувањата. 

 
Член  4 

(1) Со преглед за здравјето на растенијата посебно 
се утврдува: 

- дали растенијата, растителните производи и други 
објекти и предмети, нивната амбалажа или превозното 
средство се заразени со штетни организми од Листите 
на штетни организми, растенија, растителни производи 
и други објекти и предмети (во натамошниот текст: 
Листите) или во случај на увоз во рамките на заштите-
на зона. 
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- дали при увоз на растенија, растителни производи 
и други објекти и предмети од Листите,  не се заразени 
со штетните организми  или при увоз на растенија, рас-
тителни производи и други објекти и предмети  во рам-
ките на заштитена зона.   

- дали растенијата, растителните производи и други 
објекти и предмети ги исполнуваат посебните барања 
кои мора да се исполнат како услов за увоз или движе-
ње од Листите или во случај на увоз или движење во 
рамките на заштитена зона. 

(2) Фитосанитарниот инспектор зема официјална 
мостра од растенијата, растителните производи и други 
објекти и предмети за лабораториско испитување без 
надоместување на нивната вредност и земањето на мо-
страта го потврдува со записник. Земената мостра ја за-
печатува и означува согласно соодветниот меѓунаро-
ден стандард за фитосанитарни мерки и упатствата од 
Инспекторатот. Секоја единечна мостра се зема во од-
нос на одреден штетен организам, без повторување. 

 
Член  5 

 (1) Ако на местото на влез во Република Македо-
нија нема определено место за складирање, или лабара-
ториското испитување е подолготрајно, фитосанитер-
ниот инспектор  во согласност со царинските органи ќе  
одреди превоз на пратката до службеното определено 
место или соодветно складиште во внатрешноста на 
државата, каде пратката ќе остане под царински надзор 
се додека не се познати резултатите од лабораториско-
то испитување. При ваков превоз потребно е да се по-
читуваат сите превентивни мерки за спречување на 
ширењето на штетните организми. 

(2) Ако на определеното место за влез на  пратки во 
Република Македонија не е возможен пристап до сите 
делови на пратката  фитосанитарниот инспектор ги 
прегледува само придружните документи и ако се ис-
правни, во согласност со царинските органи ќе се одре-
ди превоз на пратката до службеното определено место 
или соодветно складиште во внатрешноста на држава-
та, каде се врши преглед за здравјето на растенијата. 
Увозникот мора на службеното определено место во 
внатрешноста на државата да обезбеди соодветен про-
стор за обавување на преглед за здравјето на растенија-
та, кое е соодветно осветлено и опремено со инспекци-
ска работна маса. 

(3) Во случаевите од ставовите 1 и 2 од овој член, 
фитосанитарниот инспектор ја утврдува соодветноста 
на складишниот простор и просторот за вршење на 
здравствениот преглед. 

(4) Во случаевите од ставовите 1 и 2 од овој член 
фитосанитарниот инспектор во придружниот документ 
впишува: „Прегледот не е извршен“. Се дозволува пре-
воз на пратката под царински надзор до складишниот 
простор (во внатрешноста на државата). Веднаш по 
пристигнувањето се известува фитосанитарниот инспе-
ктор.“ 

 
Член  6 

(1) Ако фитосанитарниот инспектор при прегледот 
на здравствената состојба на растенијата при увозот од 
Листата V дел Б секција 1, се посомнева за присуство 
на опасен вид на штетен организам кој не е наведен во 
Листите, пратката ќе ја задржи и за тоа ќе го извести  
Државниот инспекторатот за земјоделство, кој за тоа ја 
информира Фитосанитарната управа, а директорот ги 
одредува понатамошните мерки врз основа на оценка 
за опасноста од штетени организми. 

(2) Ако при увозот фитосанитарниот инспектор при 
прегледот на здравјето на растенијата утврди дека е 
присутен  одреден вид на штетен организам од Листи-
те,  и кај други растенија, растителни производи и дру-
ги објекти и предмети кои не се наведени во Листите 
или се работи за штетен организам од Листите во изо-
лирана состојба, ќе ги одреди потребните мерки кои се 
пропишани за тој штетен организам. 

 
Член  7 

(1) Ако при фитосанитарната инспекција при уво-
зот на место на влез во Република Македонија се утвр-
ди дека пратката не ги исполнува пропишаните фито-
санитарни барања, фитосанитарниот инспектор ја задр-
жува пратката и одредува една или повеќе од мерките 
за спречување на внесување и ширење на штетни орга-
низми на растенија, растителни производи и други об-
јекти и предмети согласно Законот за здравјето на рас-
тенијата, и тоа за цела или за дел од пратката.    

(2) Во случај на определување на карантин, датум 
на потврдување на присуство на штетен организам ќе 
се смета датумот од кога е задржана  пратката. 

 
Член  8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 17-188/6                 Министер за земјоделство,           

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



Стр. 50 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2010 
 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАЛИ КОЛИЧЕСТВА НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ  
И ПРЕДМЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат дозволените мали количества кои се внесуват при увоз на растенија, расти-
телни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи кои ги  пренесува физичкoто 
лицe за сопствена употреба, а не се предмет на фитосанитарна инспекција. 

 
Член 2 

(1) На фитосанитарна инспекција не подлежат мали количества на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети наведени во Листата V дел Б секција 1 и Листата V дел Б секција 2, кои потекнуваат од трети 
земји кои во Република Македонија ги внесуваат физичките лица.  

(2) За  мали количества се сметаат: 
- свежо овошје и зеленчук (освен семенски и меркантилен компир) - вкупна тежина до 5 килограми;  
- режено цвеќе и делови од растенија поврзани во еден букет или венец - вкупно 1 букет или венец; 
- семе од цвеќе и зеленчук (освен семенски компир) едно оригинално пакување  кое не е наменето за продаж-

ба – до 5 грама; 
- луковици и кртоли од декоративни растенија – вкупна тежина до 2 килограми;  
- божиќно дрво без корен - едно парче; 
- собни и  саксиски растенија (со исклучок на бонсаи) - вкупно 3 растенија и  
- балконски растенија и недрвенести украсни грмушки - вкупно 10 растенија, 
- прехранбени производи од растително потекло необработени или на кои им била извршена едноставна обра-

ботка -  во сушена состојба до 500 грама и сушени плодови  до 1 килограм. 
(3) Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на растенија, растителни производи и други об-

јекти и предмети од Листата III дел A и Листата III дел Б. 
 

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

кедонија”. 
 
  Бр. 17-188/7                                  Министер за земјоделство, 

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

2672. 

∗ Со овој правилник  се врши усогласување со одребите на  Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 година за заштитните 
мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи  и против нивното ширење 
во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ од 8 мај 2001година, број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и 
дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со 
Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со  Регулативата на Советот бр. 806/2003 
(ЕЗ) од 14 април 2003 година, број 32003R0806;  изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 
година, број  32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 
32003L0116; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број  32004L0031; изменета и 
дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на 
Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 
ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 
година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со 
Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на 
Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 
2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број  32009L0007; изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 
септември 2009 година, број  32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 
година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 
32010L0001. 
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  НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2673. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните на-
бавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08 и 
97/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВ-
НИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА  

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 го-

дина на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ број 157/09, 43/10, 67/10 и 
110/10) се вршат следниве измени:  

-  Во точката 1, износот „713.266 илјади денари“ се 
заменува со износот „719.266 илјади денари“; 

- Во делот I - Договори и рамковни спогодби за јав-
ни набавки на стоки, износите „274.241 илјади денари 
и 232.407 илјади денари“ се заменуваат со износите 
„280.241 илјади денари и 237.492 илјади денари“;  

- Во делот IV - ВКУПНО (I+II+III), износите 
„713.266 илјади денари и 604.462 илјади денари“ се за-
менуваат со износите „719.266 илјади денари и 609.547 
илјади денари“. 

2. Oваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

        
О. бр. 02-15/XII-1/2010         Гувернер и претседател 
30 септември 2010 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје               на Република Македонија,  
                                     м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
2674. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народната 
банка на Република Македонија за 2010 година („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 157/09,103/10 и 110/10), Советот 
на Народната банка на Република Македонија,  донесе 

                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 
 1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на 

Република Македонија за 2010 година („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 157/09,103/10 и 110/10),  во точка 1 се 
вршат следниве измени:  

-  Во дел  I - План на инвестициите за кои постапката 
за набавка е започната во претходните години (А+Б+В), 
износот: „44,100“ се заменува со износот: „38,100“; 

- Во дел I потточка Б - Машини, опрема и други инве-
стиции, износот: „13,846“ се заменува со износот: „7,846“; 

- Во дел II - План на инвестициите за кои постапка-
та за набавка ќе започне во 2010 година (Г+Д+Ѓ), изно-
сот: „542,963“ се заменува со износот: „548,963“; 

- Во дел II потточка Д - Машини, опрема и други 
инвестиции, износот: „48,898“ се заменува со износот: 
„54,898“; 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
О. бр. 02-15/XII-2/2010          Гувернер и претседател 
30 септември 2010 година       на Советот на Народната банка 
            Скопје                на Република Македонија,  
                                     м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2675. 
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотари-

јатот („Службен весник на РМ” бр.55/07), Претседате-
лот на Нотарската Комора на Република Македонија, 
на 29.09.2010 година го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. Именуваните нотари: 
- Љубица Стефкова Начевска, нотар  за подрачјето 

на основните судови на Градот Скопје; 
- Ана Брашнарска, нотар за подрачјето на основни-

те судови на Градот Скопје; 
- Лазар Козаровски, нотар за подрачјето на основ-

ните судови на Градот Скопје; 
- Кирил Бумбароски, нотар за подрачјето на основ-

ните судови на Градот Скопје; 
- Петар Сиљанов, нотар за подрачјето на Основниот 

суд во Битола; 
- Татјана Адамоска Конеска, нотар за подрачјето на 

Основниот суд во  Прилеп; 
- Благој Кичев, нотар за подрачјето на Основниот 

суд во Кавадарци; 
- Букурије Алими, нотар за подрачјето на Основни-

от суд во Кичево; 
- Светлана Китановска, нотар за  подрачјето на Ос-

новниот суд во Кочани; 
- Јадранка Коцевска, нотар за подрачјето на Осно-

вен суд во Свети Николе; 
- Данка Василева, нотар за подрачјето на Основен 

суд во Струмица; 
- Лидија Симонова Трајчева, нотар за подрачјето на 

Основен суд во Штип; 
- Мирче Ристески, нотар за подрачјето на Основен 

суд во  Охрид. 
Ќе започнат со работа на 18.10.2010 година. 
2. Решението стапува во сила веднаш веднаш со не-

говото донесување. 
3. Решението да се објави во „Службен весник на РМ“. 
 
    Бр. 02-1276/1               Нотарска комора на РМ 

29 септември 2010 година              Претседател,  
       Скопје                          Златко Николовски, с.р. 
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