
Службен весник на РМ, бр. 131 од 01.10.2010 година 

1 од 1 

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

 
ПРАВИЛНИК 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, 

растителни 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 

продажба – 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 

обработка -  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 

објекти 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 

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

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

20101312672 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

И ВОДОСТОПАНСТВО 
 
 

∗ 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. 


