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20161323258  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО  

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на  Законот  за  органско 

земјоделско производство,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 

2016 година.  

 

Бр. 08-3239/1 Претседател 

14  јули 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНСКО  

 ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО  

 

Член 1  

Во Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република  

Македонија“ број 146/2009, 53/11, 149/15, 39/16) во членот 7   точка (а) запирката и  

зборовите: „освен кога состојката не е достапна на пазарот во органска форма“ се бришат.  

 

Член 2  

Во членот 8,  точка (а) запирката и зборовите: „освен кога состојката не е достапна на 

пазарот во органска форма“ се бришат.  

 

Член 3  

Во членот 9,  став (4) по зборот „договор“ се додаваат зборовите: „помеѓу Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и субјектот кој поднесува 

барање за добивање на финансиска поддршка за органско производство.“  

 

Член 4  

Во член 16, ставот (3) се менува и гласи:  

„Доколку органски репродуктивен материјал не е достапен на пазарот во Република  

Македонија може да се користи семенски и саден материјал од неорганско потекло, над  

кој не е спроведен третман со производи за заштита кои не се дозволени за употреба во  

органското земјоделско производство и само со одобрување на 
контролното/сертификациското тело. Корисникот треба да приложи доказ дека немал на  
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располагање органски материјал. Субјектите кои пуштаат во промет органско семе и 
саден материјал се должни да го информираат контролното/сертификациско тело за 
достапноста на количините и видовите на органско семе и саден материјал.“  

Член 5  
Во член 20 ставот (1) се менува и гласи:  
„Животните кои се одгледуваат треба да потекнуваат од органска производна единица  

односно органскиот добиток да е роден и одгледан на органска фарма.  
 Во ставот (2) по зборот „Животните“ се додаваат зборовите: „и нивните производи“  
 Во ставот (3) зборовите: „внесени на“ се заменуваат со зборовите: „вклучени во“ и  
зборот „стопанство“  се  заменува  со  зборовите: „производство  и  за  цели  на  
размножување.“  

Член 6  
Во членот 23   став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „и тоа“, како и две нови потточки (а) и (б) кои гласат:  
 „(а) Кај тревопасните животни најмалку 50% од добиточната храна треба да потекнува  
од стопанството каде се чува добитокот, а во случај кога ова не е изводливо, треба да се 
произведува во соработка со други органски земјоделски стопанства;  

(б) Процентот утврден во потточката (а) од овој став изнесува 20% кај живината и 
свињите.“  

По ставот (16) се додава нов став (17) кој гласи:  
„(17) Вредностите од ставовите (1), (7), (8) и (15) на овој член се пресметуваат на  

годишно ниво како процент на сувата материја од добиточната храна од растително  
потекло.  

Член 7  
Во членот 24 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:  
„(3)  Се  забранува  употребата  на  хемиски  синтетизирани  алопатски  ветеринарни 

медицински производи или антибиотици заради превентивно лекување.  

(4)  Се  забранува  употребата  на  супстанции  за  поттикнување  на  растот  или 
производството (вклучувајќи ги и антибиотиците, кокидиостиците и други вештачки 
помошни средства за поттикнување на растот) како и употребата на хормони и слични 
супстанции за контрола на репродукцијата или за други цели (т.е. индуцирање или 
синхронизирање на еструсот).“  

Ставот (3) станува став (5).  
Во ставот (4) кој станува став (6) се додава нова реченица која гласи: „Лекуваните 

животни на органската сточарска единица треба да го поминат дефинираниот преоден 
период пред повторно да добијат органски статус.“  

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и (9).  
По ставот (8) кој станува став (10) се додаваат три нови става (11), (12) и (13) кои  

гласат:  
„(11) Кога добитокот се набавува од стопанства од редовното производство, може да се  

применуваат и посебни мерки, како што е примена на карантин, зависно од локалните  
прилики.  

(12)  Зградите,  трлата,  опремата  и  алатките  треба  соодветно  да  се  чистат  и 
дезинфицираат за да се спречи пренос на инфекции на намножување на организми 
преносители на болести. Фецесот, урината и неизедената или отпадната храна треба да се 
отстрануваат толку често колку што е неопходно да се намали миризбата и да се избегне 
привлекување на инсектите и глодачите.“  

(13) Контролата на инсекти и глодари се врши со средствата наведени во Листата на 
производи за заштита на растенијата.“  
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Член 8  
Во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

„(2) Натоварувањето и истоварањето на животните треба да се изведува без користење на 

било каков вид на електрична стимулација за да се потераат животните. Забранета е 

употребата на алопатски средства за смирување пред или за време на превоз.“  

Член 9  

Во членот 27 во ставот (1) по зборот „фарма“ зборот „не“ се брише и зборовите:  

„спроведуваат систематски, освен ако“ се заменуваат со зборовите: „сведат на минимум и  

само ако“.  

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:  

„(4) Субјектот треба да се стреми кон намалување на потребата од интервенции врз 

животните преку правилен избор на видови и раси.“  

Член 10  

Насловот пред членот 28 се менува и гласи: 

„Правила за пчеларско производство“  

По ставот (2)  се додаваат шест нови става: (3), (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат: 

„(3) Забрането е потсекување на крилцата кај матицата.“  

(4) На крајот од производната сезона во кошниците треба да се остават доволни резерви мед 

и полен за да пчелните заедници ја преживеат зимата.  

(5)  Прихранувањето на пчелните семејства ќе биде дозволено само кога поради  

климатски  услови  е  загрозен  опстанокот  на  кошниците,  и  само  после  последното  

собирање  на  медот  и 15  денови  пред  почетокот  на  наредниот  медоносен  период.  

Прихранувањето мора да се врши со органски мед, сируп од органски шеќер, или 

органски шеќер.  

(6) Кошницата и материјалите кои се употребуваат во пчеларството треба да бидат од  

природен материјал, без можен ризик од загадување на околината или пчелниот производ.  

(7) Собирање на медот и другите пчелни производи не е дозволено да се врши со 

уништување на пчелите во саќето и со употреба на хемиски синтетизирани средства.  

(8) Поблиските правила за постапувања во пчеларството поблиску ги пропишува 

министерот.“  

 

Член 11  

Членот 29 се брише.  

 

Член 12  

Во членот 30  став (2) зборот „соодветен“ се заменува со зборот „органски“ 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  

„(3) За цели на размножување или подобрување на генетскиот потенцијал или кога не се 

достапни органски водни животни, природно уловени или неоргански водни животни можат 

да се донесат во фармата. Таквите животни ќе бидат чувани под органски режим најмалку 

три месеци пред да може да се употребат за разможивање со претходно добиено одобрување 

од контролното/сертификациско тело.“  

Член 13  

Во членот 35   став (1)   алинеја 2 запирката се брише и се додаваат зборовите: „и 

вршење на увид на деловите од стопанството со редовно производство“  

 По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:  
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„- одвоено чување и складирање на органските производи и производите од редовното 
производство;“  

Во ставот (2) зборовите: „работните машини“ се бришат и се додаваат два нови става  

(3) и (4) кои гласат:  

„(3) Во случај на производство на повеќегодишни култури, кои бараат време на 
одгледување од најмалку три години, и во случаи кога видовите не може лесно да се 
разликуваат, потребно е да бидат исполнети следниве услови:  

(а) субјектот треба да подготви и да се обврзе на план за преод во кој е точно  

дефиниран почетокот на преодниот период за сите производни единици на стопанството и  

истиот не смее да надмине период од пет години за сите производни единици на  

стопанството;  

(б) субјектот треба да преземе соодветни мерки за да се обезбеди јасна поделеност на 

производите добиени од различните производни единици на стопанството;  

(в)  субјектот  треба  да  го  информира  контролното/сертификациското  тело  за  

жетвата/бербата на секоја од производни единици на стопанството најмалку 48 часа  

однапред;  

(г) субјектот треба да го информира контролното/сертификациското тело за количините 

набрани/собрани производи од секоја од производни единици на стопанството, како и за 

применетите мерки за одделување на производите.  

(4) Во случај на производство на семе, вегетативен посадочен материјал и расад, 

потребно е да бидат исполнети условите од став (3) на овој член.“  

Член 14  

Во членот 36, став (2)    алинеја 1 зборот „поледелските“ се заменува со зборот 

„едногодишните“. 

Во алинејата 3 зборовите: „насадите во лозарството и овоштарството“ се заменуваат со 
зборовите: „повеќегодишните култури.“  

По ставот (9) се додаваат два нови става (10) и (11) кои гласат:  

„(10) Производите добиени во првата година од предниот период имаат статус на 

производ добиен од редовно производство, освен во случаите кога важи одредбата од 

ставот (3) на овој член.  

(11) Кога целото стопанство се вклучува во органско производство (површините за 

производство на добиточна храна и животните) по завршување на преодниот период на 

производните површини, животните и нивните производи може да се сметаат за органски 

доколку истите да се хранеле главно со производи од самото стопанство.“  

Член 15  

Во членот 38, ставовите (5) и (6) се бришат.  

 

Член 16  

Во членот 39  став (2), точката (а) се менува и гласи:  

„органски преработена храна е произведена главно од состојки од земјоделско потекло, при 

што во процентот на анализа додадената вода и готварска сол не се земаат предвид;“  

 Во точката (б) точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите:  

„при што максималното учество на овие состојки може да изнесува 5% од вкупната 

содржина на состојки од земјоделско потекло.“  
Во точката (г) зборот: „култури“ се заменува со зборот: „состојки“.  

 

Член 17  

Во членот 42 ставот (3)  се менува и гласи:  
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„Терминот „органско“ може да се употреби при преработка на органските производи,  

доколку преработената храна е во согласност со член 38, член 39, ставови (1) и (2), и член  

40 од овој закон, како и за одделни состојки во неорганските производи исклучиво во  

листата на состојки без да содржи упатување на органски статус на целиот производ.“  

 

Член 18  

Во насловот пред   членот 43 по зборот „производи“ се додаваат зборовите: „и на 

добиточна храна“.  

 

Член 19  

Во членот 44 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6)и (7) кои гласат:  

„(4) Ознаките од ставот (1) на овој член се поставуваат на впечатливо место на 

производот на начин на кој се лесно видливи, јасно читливи и небришливи.  

(5) Добиточната храна ќе биде означена како органска само доколку најмалку 95% од 

сувата материја во производот содржи материјал за добиточна храна од органски начин на 

производство.  

(6) Одредбите од ставот (5) на овој член не се однесуваат на храна за домашни 

миленици и за крзнени животни, ниту за храна за животни од аквакултура.  

(7) Производи од растително потекло во преод може да ја носат ознаката „производи во 

преод“ под услов:  

а) кај едногодишните култури земјиштето на кое се одгледуваат било во преоден 

период најмалку 12 месеци пред жетвата/бербата на производот;  

б) кај повеќегодишните култури преодниот период на насадот започнал најмалку 12 

месеци пред бербата на производот и  

(в) семе и садниот материјал можат да бидат означени со ознаките од став (1) на овој  

член.“  

 

Член 20  

Членот 45 се брише.  

 

Член 21  

Во членот 47  став (1) алинејата 3 се брише.  

Во ставот (2) бројот „4“ се заменува со бројот „3“.  

 

Член 22  

Во членот 48 по ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8) кои гласат:  

„(6) Секој субјект кој произведува, подготвува, складира, увезува или пушта во промет 

органски производи или производи во преод, пред пуштањето во промет на секој производ го 

известува контолното/сертификациско тело за својата активност кога таа активност се 

извршува.Кога субјектот ангажира трета страна за некоја од активностите и субјектот и 

активностите на поддоговарачот се предмет на контрола.  

(7) Контролното/сертификациско тело обезбедува докази за секој субјект кој е предмет на 

нивна контрола. Доказите овозможуваат најмалку идентификација на субјектот, видот или 

опсегот на производите како и на периодот на важност.  
(8) Субјектот ги обезбедува доказите на неговите снабдувачи.“  

 

Член 23  

Членот 49 се брише.  
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Член 24  

Во членот 50  ставот (1) зборот „овластувањaтa“ се заменува со зборот „овластувањето“ и 

зборот „членовите“ се заменува со зборот „член“, а зборовите: „и член 49“ се бришат.  

 Ставот (3) се брише.  
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:  

„Овластените службени лица од надлежениот јавен орган од кои е побаран доказот од 
ставот (2) на овој член се должни да го достават бараниот доказ во рок од три дена од 
денот на приемот на барањето.  

Во ставот (5) кој станува став (4) по зборовите: „од член 46 на овој закон“ запирката се  

заменува со точка, а зборовите: „односно за одбивање на барањето и решение за  

овластување од членот 49 од овој закон, односно за одбивање на барањето.“ се бришат.  

Во ставот (6) кој станува став (5)  по зборовите: „контролни/сертификациски“ се додава  

зборот: „тела.“ и зборовите: „и овластените стручно-научни установи или други правни  

лица за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско производство“ се  

бришат.  
Ставот (7) станува став (6).  

Ставот (8) кој станува став (7) се менува и гласи:  

„Министерството донесува решение за одземање на овластувањето и ќе го избрише од 

евиденцијата контролното/сертификациско тело за кое ќе утврди дека престанало да ги 

исполнува условите предвидени во членот 46, став (2) од овој закон.  

Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (8) и (9).  

Во ставот (11) кој станува став (10) зборот „членовите“ се заменува со зборот „членот“, а 

зборовите: „и 49“ се бришат.  

Член 25  

Во член 51-а ставот (3) се брише.  

Ставот (4) станува став (3).  

 

Член 26  

Во член 52  ставот (2) се менува и гласи:  

„Инспекциски надзор на примарното земјоделско производство, производството и 

прометот на семе и садници, употребата на производи за заштита на растенијата и 

ѓубриња, како и при увоз на органски земјоделски производи на место на истовар врши 

Државниот инспекторат за земјоделство. Инспекциски надзор на преработката и прометот на 

органските производи и преработката и прометот на производите во преод го врши 

Агенцијата за храна и ветеринарство.“  

 

Член 27  

Во  членот 52-а    став (1)  по  зборовите: „официјалниот  ветеринар“  се  додаваат 

зборовите: „односно државниот инспектор за храна“. 

Член 28  

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на 

влегувањето на сила на овој закон.  

 

Член 29  

Започнатите постапки за издавање на решение за овластување за вршење на стручна  

контрола до денот на отпочнување на примена на членот 24 од овој закон со кои се врши  

измена на член 50 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на  
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Република Македонија“ број 146/2009, 53/11, 149/15, 39/16), ќе завршат согласно Законот за 
органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ број 
146/2009, 53/11, 149/15, 39/16).  

 

Член 30  

Одредбата на членот 24 од овој закон со кои се врши измена на член 50 од Законот за  
органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ број  
146/2009, 53/11, 149/15, 39/16) ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на  

примената на Законот за општата управна постапка, согласно член 141 од Законот за  

општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  

Член 31  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”.  
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