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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА 

Службен весник на Р. Македонија бр.81/08 од 7.07.2008 год. 
 

Член 1 
Во Законот за здравјето на растенијата ("Службен весник на Република 
Македонија" број 29/2005), во членот 3 се додава нова точка 29, која гласи: 
„29. Внесување од други земји е внесување на пратки на царинското подрачје 
на Република Македонија со исклучок на транзит." 
 

Член 2 
Во членот 5 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А секција 1 и 2 и Листата II дел А секција 1". 
По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„6) Работите од ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член се утврдуваат и 
спроведуваат со годишна програма за следење, прогнозирање, 
дијагностицирање, детерминирање, сузбивање на штетни организми и за 
преземање на мерки за сузбивање и искоренување на особено опасни штетни 
организми која на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство ја донесува Владата на Република Македонија." 
 

Член 3 
Во членот 6 став 2 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А секција 1 и 2 и Листата II дел А секција 1", а 
зборовите:"утврдени од страна на Фитосанитарната управа" се заменуваат со 
зборовите:"пропишани од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство". 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"5) Сопствениците од областа на шумарството се должни да постапуваат во 
согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон, како и со Законот за шумите и прописите донесени врз основа на тој 
закон." 
 

Член 4 
Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
"2) Штетните организми кои се сметаат за особено опасни и чие внесување и 
ширење во Република Македонија е забрането се класифицирани во следниве 
листи: 
1. Листа I дел А секција 1 и 2 и Листа II дел А секција 1 кои се однесуваат на 
целата територија на Република Македонија и 
2. Листа I дел Б и Листа II дел Б кои се однесуваат на одредени заштитени 
зони во Република Македонија." 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"3) Листите од ставот 2 на овој член ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и ги објавува во "Службен весник 
на Република Македонија"." 
 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
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"1) Видовите растенија, растителните производи и другите објекти и предмети кои 
може во себе да содржат или со кои може да се пренесат штетни организми од 
членот 7 став 2 на овој закон и претставуваат ризик по здравјето на растенијата 
се класифицирани во следниве листи: 
- Листа III дел А - која се однесува на забрана за внесување на растенија, 
растителни производи и други предмети и објекти во Република Македонија; 
- Листа III дел Б - која се однесува на забрана за внесување на растенија, 
растителни производи и други предмети и објекти забранети во одредени    
заштитени зони на Република Македонија; 
- Листа IV дел А - која се однесува на посебни фитосанитарни барања кои мора 
да се исполнат како услов за увоз или движење на растенија, растителни 
производи и други предмети и објекти на целата територија на Република 
Македонија и секција 1 растенија, растителни производи и други предмети и 
објекти со потекло од други земји; 
- Листа IV дел Б - која се однесува на посебни фитосанитарни барања кои мора 
да се исполнат како услов за увоз или движење на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети на територијата на заштитените зони во 
Република Македонија, во врска со кои е дефинирана заштитената зона; 
- Листа V - која се однесува на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети кои мора да бидат предмет на фитосанитарна 
инспекција за здравјето на растенијата на местото на производство и потекло 
пред нивното движење во Република Македонија, која содржи: 
a) Листа V дел А - која се однесува на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети кои мораат да бидат прегледани на местото на производство 
пред да почнат да се движат во Република Македонија, која содржи: 
- Листа V дел А секција 1 - која се однесува на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни 
организми од значење за Република Македонија и кои мора да бидат  
придружени со пасош за растенија; 
- Листа V дел А секција 2 - која се однесува на растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми 
од важност за одредена заштитена зона и кои мораат да бидат придружени со 
пасош за растенија кој се однесува за одредената заштитена зона во која се 
внесува или се пренесува низ заштитена зона; 
б) Листа V дел Б - која се однесува на растенија, растителни производи и други 
објекти и предмети кои мораат да бидат прегледани при внесување од други 
земји, која содржи: 
- Листа V дел Б секција 1 - која се однесува на растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни организми при 
внесување во Република Македонија; 
- Листа V дел Б секција 2 - која се однесува на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети кои се потенцијални носители на штетни 
организми со важност за определени заштитени зони и 
- Листа VI - која се однесува на растенија и растителни производи за кои можат 
да се пропишат посебни аранжмани. 
2) Листите од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и ги објавува во "Службен 
весник на Република Македонија." 
 

Член 6 
Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
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"1) Доколку штетните организми наведени во Листата I дел А и Листата II дел 
А се појават на територијата на Република Македонија или штетните организми 
наведени во Листата I дел Б и Листата II дел Б се појават во одредени заштитени 
зони или се појават симптоми на растенија, растителни производи и други 
предмети и објекти и/или постои сомневање за присуство на штетни организми 
наведени во Листата I дел А , Листата II дел А, Листата I дел Б или Листата II 
дел Б, сопственикот треба веднаш да ја извести Фитосанитарната управа." 
Ставот 2 се менува и гласи: 
"2) Сопственикот мора да ги заштити растенијата, растителните производи или 
другите објекти и предмети и да спречи контакт со други растенија, растителни 
производи или други објекти и предмети според упатството издадено од 
директорот на Фитосанитарната управа, а одобрено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство." 
 

Член 7 
Во членот 10 став 2 по зборовите: "согласно со" се додаваат зборовите: "членот 
60 или 67 од Законот за здравјето на растенијата ("Службен весник на 
Република Македонија" број 29/2005)". 
Во ставот 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А", а зборовите: "Листата I. Б и 
Листата II. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата I дел Б или Листата II дел 
Б". 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"4) Во објектите за сместување, преработка и чување на растенија и превозни 
средства со кои се превезуваат растенија во кои е утврдено присуство на штетни 
организми наведени во ставот 1 на овој член треба да се изврши дезинфекција, 
дезинсекција или дератизација заради нивно сотрување од овластени правни лица 
од членот 60 на овој закон." 
Ставот 4 станува став 5. 
Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: "ставот 3" се заменуваат со 
зборовите: "ставовите 3 и 4". 
 

Член 8 
Во членот 11 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат 
со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
 

Член 9 
Во членот 14 став 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат 
со зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата I. Б и Листата II. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел Б и Листата II дел Б". 
 

Член 10 
Во членот 15 став 1 зборовите: "Листата III. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листата III дел А". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата III. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата III 
дел Б".  
Во ставот 3 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата IV 
дел А“. 
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Во ставот 4 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV 
дел Б“. 
 

Член 11 
Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи: 
"1) По исклучок на одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон, научните 
и истражувачките установи овластени од министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, можат да увезуваат штетни организми наведени во Листата I 
дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б и Листата II дел Б и растенија, растителни 
производи и други предмети и објекти од Листата III дел А, Листата III дел Б, 
Листата IV дел А и Листата IV дел Б, доколку:". 
Во ставот 2 по зборот "издава" се додаваат зборовите: "директорот на". 
 

Член 12 
Во членот 18 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со посебен 
правилник ги пропишува дозволените мали количества на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи." 
 

Член 13 
Во членот 19 став 1 зборовите: "Листата V. А и Листата V. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата V дел А и Листата V дел Б". 
Во ставот 2 алинеи 1 и 3 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел А", а во алинејата 2 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат 
со зборовите: " Листата V дел Б". 
Во ставот 5 алинеја 2 зборовите: "судска регистрација" се заменуваат со 
зборовите: "соодветниот регистар што се води во Централниот регистар на 
Република Македонија". 
 

Член 14 
Во членот 20 став 1 алинеја 2 зборовите: "судска регистрација" се заменуваат 
со зборовите: "соодветен регистар што се води во Централниот регистар на 
Република Македонија". 
 

Член 15 
Членот 23 се менува и гласи: 
"1) Пратките за кои е задолжителна фитосанитарна инспекција можат да бидат 
увезени преку одредени места на влез во Република Македонија кои ги 
исполнуваат условите за извршување на фитосанитарна инспекција во однос на 
просториите и соодветна опрема. 
2) Пратките кои содржат растенија, растителни производи и други предмети од 
Листата V дел Б можат да се внесуваат од други земји само преку одредени 
места на влез на кои се воспоставени царински служби и фитосанитарна 
инспекција. 
3) По исклучок од ставот 2 на овој член, пратките на дрвниот материјал за 
пакување можат да се внесуваат од други земји и преку места на кои е 
воспоставена само царинска служба. 
4) Фитосанитарен преглед на растенијата растителните производи и преглед на 
дрвниот материјал за пакување кој во моментот на внесување користи превоз на 
оние видови на стока кои не се растенија и растителни производи од Листата V 
дел Б, ја извршува надлежната царинска контрола на местото на влез. 
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5) Начинот и постапката за вршење на фитосанитарна инспекција на 
растенија, растителни производи и други објекти и предмети на местата на влез 
во Република Македонија поблиску ги пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
6) Местата на влез во Република Македонија на кои ќе се врши  
фитосанитарна инспекција ги определува Владата на Република Македонија." 
 

Член 16 
Во членот 24 став 1 зборовите: "Листата V. Б 1" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел Б секција 1". 
Во ставот 2 алинеја 2 зборовите: "листите I. А и II. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листите I дел А и Листата II дел А". 
Во алинејата 3 зборовите: "Листата III. А и" се заменуваат со зборовите: 
"Листата III дел А и". 
Во алинејата 4 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата IV 
дел А". 
Во ставот 3 зборовите: "Листата IV. А или IV. Б" се заменуваат со зборовите: 
"Листата IV дел А или Листата IV дел Б". 
 

Член 17 
Во членот 25 став 1 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел Б". 
Во алинејата 1 зборовите: "листите I. Б и II. Б" се заменуваат со зборовите: 
"Листата I дел Б и Листата II дел Б". 
Во алинејата 2 зборовите: "Листата III. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата 
III дел Б". 
Во алинејата 3 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата IV 
дел Б". 
 

Член 18 
Во членот 26 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел Б". 
 

Член 19 
Во членот 27 по зборот "организми" се додаваат зборовите: "директорот на", а 
зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел Б". 
 

Член 20 
Во членот 28 став 1 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел Б". 
 

Член 21 
Во членот 29 став 4 зборовите: "Листата III. А или Листата III. Б" се заменуваат 
со зборовите: "Листата III дел А или Листата III дел Б". 
 

Член 22 
Во членот 30 став 1 зборовите: "првото место на влез" се заменуваат со 
зборовите: "местата на влез определени согласно со членот 23 став 3 од овој 
закон", а зборот "формалности" се заменува со зборот "процедури". 
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Во ставот 2 по зборот "определени" се додаваат зборовите: "од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство". 
 

Член 23 
Во членот 31 став 3 зборовите: "листите I. А, I. Б, II. А или II. Б" се 
заменуваат со зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или 
Листата II дел Б".  
Во ставот 4 по зборот "штембилот" се додаваат зборовите: "и печатот". 
 

Член 24 
Во членот 32 ставови 1 и 2 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата V дел Б". 
 

Член 25 
Во членот 35 став 1 зборот "барање" се заменува со зборот “пријава“. 
Во ставот 2 зборот "Барањето" се заменува со зборот "Пријавата".  
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"4) Формата и содржината на пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член ги 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство." 
 

Член 26 
Во членот 37 став 1 зборовите: "Листата V. А I" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел А секција 1". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А". 
 

Член 27 
Во членот 38 став 1 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел А секција 2". 
 

Член 28 
Во членот 39 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А". 
 

Член 29 
Во членот 40 став 1 во воведната реченица зборовите: "Листата V. А I" се 
заменуваат со зборовите: "Листата V дел А секција 1". 
Во алинејата 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
Во алинејата 2 зборовите: "Листата IV. А" се заменуваат со зборовите: "Листата 
IV дел А". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А секција 2". 
Во алинејата 1 зборовите: "Листата I. Б и Листата II. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел Б и Листата II дел Б". 
Во алинејата 2 зборовите: "Листата IV. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата 
IV дел Б". 
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Член 30 
Во членот 41 став 1 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел А". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел 
А". 
 

Член 31 
Во членот 42 став 1 алинеја 3 зборот "формално" се брише. 
Во ставот 4 зборовите: "добиено на курсеви чија програма и лицата кои ќе вршат 
обука се одобрени од страна на Фитосанитарната управа" се заменуваат со 
зборовите: "стекнат по спроведена обука организирана од Фитосанитарната 
управа според програма што ја пропишува министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. Фитосанитарната управа обуката ја организира 
преку субјектите од членот 60 на овој закон". 
 

Член 32 
Во членот 45 зборовите: "листите I. А, I. Б, II. А или II. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел 
Б". 
 

Член 33 
Во членот 47 став 1 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листата V дел А". 
Во ставот 2 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V дел 
А". 
 

Член 34 
Во членот 51 став 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
"и издадено одобрение од директорот на Фитосанитарната управа". 
 

Член 35 
Во членот 52 став 3 пред зборот "Фитосанитарната" се додаваат зборовите: 
"Директорот на". 
Во ставот 5 зборот "технички" се брише. 
 

Член 36 
Во членот 58 став 1 алинеја 1 зборовите: "Листата I. А, Листата II. А или во случај 
на заштитена зона од Листата I. Б и Листата II. Б", се заменуваат со зборовите: 
"Листата I дел А, Листата II дел А или во случај на заштитена зона од Листата I 
дел Б и Листата II дел Б". 
 

Член 37 
Во членот 69 се додава нова алинеја 2, која гласи:  
"- да пропише мерки и начин на спроведување на ЕУ и меѓународни стандарди;". 
 

Член 38 
Во членот 74 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"2) Овластувањата од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на шумските 
растенија, шумски расадници и шумскиот репродукционен материјал ги врши 
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шумарската и ловна инспекција, освен за увоз од други земји, превоз, транзит и 
извоз, согласно со Законот за шумите." 
 

Член 39 
Во членот 77 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: "и униформа". 
Во ставот 3 по зборот "член" се додаваат зборовите: "и униформата". 
 

Член 40 
Во членот 78 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"2) Покрај работите од ставот 1 на овој член Државната фитосанитарна 
лабораторија врши и активности утврдени со програмата од членот 5 став 6 на 
овој закон."  
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 41 
Во членот 79 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"5) Одделни работи при вршење на фитосанитарна инспекција во врска со 
примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон можат 
да вршат и овластени лица од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство." 
 

Член 42 
Во Главата XI зборот "КАЗНЕНИ" се заменува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ" се додава 
нов поднаслов кој гласи: "Прекршочен орган" и нов член 79-а, кој гласи: 
 

"Член 79-а 
Прекршочен орган по прекршоците од членовите 80, 81 и 82 на овој закон е 
Фитосанитарната управа." 
 

Член 43 
Во насловот на членот 80 по зборот "Прекршоци" се додаваат зборовите: "на 
правни лица". 
 

Член 44 
Во членот 80 став 1 воведната реченица се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
на правното лице за прекршок, ако:". 
Во точките 1 и 2 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
Точката 3 се менува и гласи: 
"3. веднаш не ја извести Фитосанитарната управа за појава на штетните 
организми наведени во Листата I дел А и Листата II дел А на територијата на 
Република Македонија или штетните организми наведени во Листата I дел Б и 
Листата II дел Б во одредени заштитени зони или за појава на симптоми на 
растенија, растителни производи или други објекти и предмети и/или за 
сомневање за присуство на штетни организми наведени во Листата I дел А, 
Листата II дел А, Листата I дел Б или Листата II дел Б (член 9 став 1);". 
Во точката 5 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите:"Листата I дел А и Листата II дел А". 
Точката 8 се менува и гласи: 
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"8. увезува или пушта во движење штетни организми наведени во Листата I дел 
А, Листата II дел А, Листата I дел Б и Листата II дел Б и растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети наведени во Листата III дел А, Листата III 
дел Б, Листата IV дел А и Листата IV дел Б без да ги исполнува условите од 
членот 16 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон;". 
Во точката 10 зборовите: "Листата V. Б" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел Б". 
Во точката 15 зборовите: "Листата V. А I" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А секција I". 
Во точката 16 зборовите: "Листата V. А II" се заменуваат со зборовите: "Листата 
V дел А секција II". 
Во точката 18 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А". 
Во точката 24 зборовите: "листите I. А и II. А" се заменуваат со зборовите: 
"Листата I дел А и Листата II дел А". 
Ставот 2 се менува и гласи: 
"2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на 
овој член." 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"3) На правното лице покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече 
и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 
15 до 30 дена." 
Ставот 4 се менува и гласи: 
"4) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член." 
 

Член 45 
Насловот "Прекршоци" под членот 81 се брише. 
Во членот 81 став 1 воведната реченица се менува и гласи:  
"1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на правно лице за прекршок, ако:". 
Точката 1 се менува и гласи: 
"1. не е внесено во регистарот на производители, преработувачи, увозници и 
дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, 
а се занимава со производство, преработка, увоз или дистрибуција на растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А и 
Листата V дел Б и производители на одредени растенија, растителни производи и 
други објекти и предмети кои не се назначени во Листата V дел А и релевантните 
центри и испорака во областа на производството (член 19 ставови 1 и 2);". 
Во точката 3 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А". 
Во точката 6 зборовите: "листата I. А, I. Б, II. А или II. Б" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А, Листата I дел Б, Листата II дел А или Листата II дел 
Б". 
Во точката 7 зборовите: "Листата V. А" се заменуваат со зборовите: "Листата V 
дел А". 
Ставот 2 се менува и гласи: 
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"2) Глоба во износ од 900 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од став 1 на 
овој член." 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"3) На правното лице покрај глоба од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и 
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 15 
до 30 дена." 
Ставот 4 се менува и гласи: 
"4) Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член." 
 

Член 46 
Поднасловот: "Казни на самото место" се менува и гласи: "Глоба на самото 
место". 
 

Член 47 
Членот 82 се менува и гласи: 
"Глоба на самото место во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече на одговорното лице во правно лице ако изврши дејствие од членот 80 
став 1 точки 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 и 20 и од членот 81 став 1 точки 3, 5, 8 и 
11 на овој закон." 
 

Член 48 
Во членот 84 став 3 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат: 
"4) Производителите на семе и саден материјал се должни да го пријават 
производството на семе 30 дена пред почетокот на сеидбата, а за садниот 
материјал најдоцна до 30 април во тековната година до Фитосанитарната управа 
и овластеното правно лице за вршење на задолжителните здравствени прегледи. 
5) Овластеното правно лице е должно да изврши преглед во текот на 
вегетацијата најмалку два пати во годината, по потреба да одреди мерки, да 
издаде здравствено уверение за состојбата и да достави извештај до 
Фитосанитарната управа. 
6) Начинот, времето критериумите за утврдување на здравствената состојба, 
содржината и формата на здравственото уверение ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство." 
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8. 
 

Член 49 
Во членот 85 став 2 по зборот "размножување" се додаваат зборовите: 
"поседува уверение за здравствена состојба од членот 84 ставови 1 и 2 од 
овој закон и", а зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"5) Начинот на издавање и формата и содржината на сертификатот од ставот 2 
на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство." 
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Член 50 
Во членот 86 став 1 зборовите: "Листата I. А и Листата II. А" се заменуваат со 
зборовите: "Листата I дел А и Листата II дел А". 
 

Член 51 
Правните лица што добиле овластување за вршење на работи од областа на 
здравјето на растенијата до влегувањето во сила на овој закон се должни да го 
усогласат своето работење и да поднесат барање во рок од една година за 
добивање овластување согласно со членовите 60 и 67 од овој закон. 
 

Член 52 
Во членот 89 став 1 по заградата се става точка, а текстот до крајот на ставот се 
брише. 

Член 53 
1) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија 
под движење во смисла на членот 3 точка 11 од овој закон ќе се смета движењето 
во земјите членки на Европската унија. 
2) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија под 
други земји ќе се сметаат земји кои не се членки на Европската унија. 
3) Од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија 
под транзит, во смисла на член 3 точка 16 од овој закон ќе се смета 
преместување на стока која подлежи под царински надзор од едно место на друго 
во внатрешноста на царинското подрачје на Европската унија. 
 

Член 54 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 
 
 
 


