
Врз основа на член 47, став (2) од Законот за органско земјоделско 
производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ  

 
 

Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишниот 

извештај за извршените контроли во органското земјоделско производство.  
 

Член 2 
 

(1) Годишниот извештај се води во електронска и печатена форма.  
(2) Формата и содржината на годишниот извештај е даден во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
 

Годишниот извештај се состои од посебни делови за активностите и 
субјектите на кои е извршена стручна контрола.  

 
Член 4 

 
Посебните делови на годишниот извештај  содржат податоци за: 
- растително органско производство; 
- сточарско органско производство; 
- пчеларско органско производство; 
- преработени органски производи; 
- органски производи ставени во промет; 
- извезени органски производи; 
- увезени органски производи; 
- сертифициран органски семенски материјал; 
- сертифициран органски саден материјал; 
- субјекти кои се занимаваат со растително органско производство; 
- субјекти кои се занимаваат со сточарско органско производство; 
- субјекти кои се занимаваат со пчеларско органско производство; 
- субјекти кои се занимаваат со преработка на органски производи; 
- субјекти кои се занимаваат со трговија на органски производи; 
- субјекти кои се занимаваат со извоз на органски производи; 
- субјекти кои се занимаваат со увоз на органски производи; 

                                                      

(*) Сп пвпј правилник се врши успгласуваое сп Регулативата на Кпмисијата (ЕЗ) бр.889/2008 пд 5 септември 2008 гпд. сп кпја се 

утврдуваат правилата за спрпведуваое на Регулативата на Спветпт (ЕЗ) бр. 834/2007 за прганскп прпизвпдствп и 

етикетираое на прганските прпизвпдивп пднпс на прганскптп прпизвпдствп, етикетираое и кпнтрпла, CELEX бр. 32008R0889. 

 



- субјекти кои се занимаваат со производство на органски семенски 
материјал; и 

- субјекти кои се занимаваат со производство на органски саден 
материјал. 

 
 

Член 5 
 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
 
 

 
                                                                                              Министер за земјоделство,  

Бр.     08-8103/6                                                                   шумарство и водостопанство 

    26 ноeмври 2010 г.                                                                     Љупчо Димовски  

          Скопје 

 

 
 


