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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 23 
февруари 2016 година. 
 

Бр. 08-1258/1 
23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 
на Република Македонија,  
 д-р Ѓорге Иванов, 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 и 149/15) во членот 46  став (1)  зборот „министерот” се 
заменува со зборот „Министерството”.  

Член 2  
Во членот 49 став (1) зборот „министерот” се заменува со зборот  „Министерството”.  

Член 3  

Членот  50 се менува и гласи:  

„(1) За овластувањата од членовите 46 став (1) и 49 од овој закон врз основа на 

поднесено барање  Министерството донесува  решение.  
(2) Овластеното   службено лице   во Министерството кое   ја води постапката   за 

добивање  на  решение  за  вршење  на  стручна  контрола  во  органското  земјоделско 
производство е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето  од ставот (1) на 
овој член по службена должност да го прибави доказот за исполнетост на условот од членот 
46 став (2) алинеја 3  надлежниот  јавен орган.  

(3)  Овластеното    службено  лице  во  Министерството  кое  ја  води  постапката  за 
добивање на решение за вршење анализи и суперанализи   во органското земјоделско 
производство е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето  од ставот (1) на 
овој член по службена должност да го прибави доказот за исполнетост на условот од членот 
49 алинеја 3 од надлежниот  јавен орган.  
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(4) Овластените службени лица од надлеженниот јавен орган од кој се побарани 
доказите од ставовите (2) и (3) на овој член се должни да ги достават бараните докази во рок 
од три дена од денот на приемот на барањето.  

(5) Министерството   во рок од 30 дена од приемот на барањето од ставот (1) на овој  
член донесува решение за овластување од членот 46 од овој закон, односно за одбивање  
на барањето и решение за овластување од членот 49 од овој закон, односно за одбивање на  
барањето.  

(6) Министерството води евиденција на контролни/сертификациски и овластените  
стручно-научни установи или други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во  
органското земјоделско производство на кои им е издадено решение од ставот (1) на овој  
член.  

(7) Со решението од ставот (1) на овој член овластените контролните/сертификациски тела 
добиваат код од страна на Министерството кој содржи акроним за земјата согласно со 
меѓународниот стандард за кодовите на земјите ISO 3166 од две букви (МК), термин кој 
претставува упатување на органскиот начин на производство (ОРГ) и референтен број одреден 
од Министерството.  

(8) Министерството со решение ќе го одземе овластувањето и ќе го избрише од 
евиденцијата контролно/сертификациско тело и овластените стручно-научни установи или 
други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во органското земјоделско 
производство за кои ќе утврди дека престанале да ги исполнуваат  условите предвидени во 
членовите 46 став (2),  односно од членот 49 од овој закон.  

(9) Министерството со решение ќе го одземе овластувањето и ќе го избрише од 
евиденцијата контролно/сертификациско тело, доколку не ги доставува бараните податоци на 
начин и рок утврден во членот 47 од овој закон.  

(10) Против решението од ставот (9) на овој член странката има право на жалба во рок од 
15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен.  

(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член, како и потребната 
документација за исполнетост на условите од членовите 46 став 2 и 49 од овој закон, 
содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (6) ги пропишува министерот за  
земјоделство,  шумарство  и  водостопанство  во  согласност  со  министерот  за 
информатичко општество и администрација.“.  

Член 4  

Во   членот 57 став (1) зборовите: „предвидени со овој закон“ се заменуваат со 
зборовите: „утврдени со членовите 58, 58-а, 58-б, 59, 59-а и 59-б од овој закон“. 

Член 5  

По членот 59-б се додаваат два нови члена 59-в и 59-г-а, кои гласат:  

„Член 59-в  

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе   му се изрече   за 

прекршок  на овластеното службено лице во Министерството, ако:  

- не го прибави доказот во рок од три дена од денот на приемот на барањето спротивно на 

членот 50 ставови (2)  и (3) од овој закон и  

- не донесе решение по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот спротивно на 

членот  50 став (5) од овој закон.  
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите ако не ги достави бараните докази во рок од три дена од приемот на барањето 
спротивно на членот 50 став (4) од овој закон.  
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Член 59-г  

За прекршоците утврдени со членот 59-в од овој закон прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.  

Член 6  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето  во сила на овој закон.  

 

Член 7  

Започнатите постапки до денот на започнување со примена на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој започнале.  

Член 8  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе започне да се применува со започнување на примената на Законот за 

општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка 
(„Службен весник на  Република Македонија“ број 124/15).  
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