
Врз основа на член 37, 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, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ И БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТИТЕ И ЗА ОРГАНСКИ 

СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ  

 
 

Член 1 

 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на 

водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски 

и саден материјал. 

Член 2 
 

Евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и 
саден материјал се водат во електронска форма. 

 

Член 3 

 

  (1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во 
понатамошниот текст: Министерство) води евиденција на субјекти кои вршат: 
       -    примарно органско производство; 

- преработка на органски производи; 
- трговија со органски производи; 
- увоз на органски производи; 
- извоз на органски производи; 
- производство на органски семенски материјал; 
- производство на органски саден материјал. 

 (2) Евиденцијата на субјектите од став (1) на овој член содржи: назив/име, 
седиште/адреса, одговорно лице, ЕМБС/ЕМБГ, контакт телефон, електронска 
адреса и други посебни податоци.  

 

Член 4 
 
Базите на податоци за органски семенски и саден материјал содржат 

податоци за сертифициран органски семенски и саден материјал и семенски и 
саден материјал во преоден период произведен и увезен во Република 
Македонија. 
 

Член 5 

                                                      

(*) 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. 
 



 
Евиденциите и базите на податоци од член 3 и 4 на овој правилник се водат 

врз основа на годишниот извештај за извршените контроли кој овластеното 
контролно/сертификациско тело го доставува согласно член 47 од Законот за 
органско земјоделско производство и службените регистри кои се водат во 
Министерството и кај други органи на државната управа.  
 

Член 6 
 

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 

 

 


