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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 ЃУБРИЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9
февруари 2011 година.
Бр. 07- 813/1
9 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЃУБРИЊА

Член 1
Во Законот за ѓубриња (“Службен весник на Република Македонија” број 110/2007 и
20/2009), по членот 45 се додаваат два нови члена 45-а и 45-б, кои гласат:
“Член 45-а
Постапка за едукација
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор
Државниот инспекторат за
земјоделство преку државните инспектори за земјоделство и фитосанитарните инспектори
утврди дека за прв пат е сторена неправилност од членот 61 на овој закон, е должен да
состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за
отстранување на утврдената неправилност, во рок од 15 дена и со истовремено врачување на
покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на
едукацијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за земјоделство, во рок
не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или за повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува
едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
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(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната
едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената
неправилност.
(7) Доколку Државниот инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за
земјоделство и фитосанитарните инспектори при спроведувањетo на контролниот надзор
утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува
заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.
(8) Доколку Државниот инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за
земјоделство и фитосанитарните инспектори при спроведувањетo на контролниот надзор
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член,
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочна комисија.
(9) Државниот инспекторат за земјоделство води евиденција за спроведената едукација на
начин пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 45-б
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Државниот
инспекторат за земјоделство за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги
објавува на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на унифициран квартален преглед."
Член 2
Насловот на членот 58 и членот 58 се менуваат и гласат:
“Прекршочна постапка и постапка за порамнување
Член 58
(1) За прекршоците предвидени во членот 59 од овој закон прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежниот суд, а за прекршоците предвидени во
членовите 60 и 61 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција
изрекува прекршочна комисија составена од три члена од кои најмалку еден члeн е
дипломиран правник
со положен правосуден испит, при
Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
(2) Пред поднесување барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците
предвидени во овој закон државниот инспектор за земјоделство и фитосанитарниот
инспектор спроведува постапка за порамнување согласно со Законот за Државниот
инспекторат за земјоделство.“
Член 3
Членот 59 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
правното лице за прекршок, ако:
1) секоја пратка на ѓубре не ја придружува декларација за квалитетот;
2) не чува податоци за називот и адресите на погоните, одговорните лица за тие погони во
кои се произведуваат амониум-нитратни ѓубриња со висока содржина на азот и
неговите основни компоненти, или ако овие податоци не се достапни на фитосанитарниот
инспектор сй додека амониум-нитратното ѓубре со висока содржина се пласира на пазар,
како и две години откако произведувачот престанал да го пласира на пазар во согласност со
членoт 8 од овој закон;
3) пласира на пазарот ѓубриња, а не се исполнети условите (членови 9 ставови (3) и (4) и 16
ставови (2) и (3));
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4) произведува и пласира на пазарот ѓубре, а не е запишан во Регистарот на
производители на ѓубре и ако ѓубрето не е евидентирано во Листата на ѓубриња (член 16
став (4));
5) не врши контрола на производството на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на
пазар поради проверка на нивниот квалитет и не води евиденција во врска со тоа (член 16
ставови (5) и (6));
6) евиденцијата за производство на ѓубре не е достапна на надлежниот инспектор сй
додека ѓубрето се наоѓа на пазар, но и во период од две години по престанокот на
производство и пласирањето на ѓубрето на пазар (член 16 став (8));
7) документите кои ја придружуваат пратката во ринфузна состојба не содржат
податоци пропишани во членот 21 став (2) од овој закон;
8) увезува ѓубриња и суровини преку граничните премини и царинските терминали, на кои
не е организирана инспекција (член 26 став (1));
9) не пријави увоз на пратка на фитосанитарната инспекција на граничниот премин или
царински терминал (член 27 став (1));
10) изврши неовластено отворање на пратките или земање на примероци од пратките,
додека надлежниот инспектор не одобри увоз и царинење на пратката (член 28) и
11) пласира на пазарот ѓубре кое не е декларирано, пакувано или означено (член 31).
(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денерска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.
(3) На правното лице покрај глобата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече и
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на производство и пласирање на
пазар на производи во траење од шест месеца до една година.
(4) На одговорното лице во правното лице покрај глоба од ставот (2) на овој член ќе му
се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до две
години.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.
(6) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.
(7) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 4

Членот 60 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
правното лице за прекршок, ако:
1) произведува и пласира на пазар органско ѓубре кое не е класифицирано и означено во
согласност со членот 11 став (1) од овој закон;
2) произведува и пласира на пазарот микробиолошко ѓубре кое не е, класифицирано и
обележано, означено во согласност со членот 12 ставови (2) и (3) од овој закон;
3) произведува и пласира на пазарот биостимулатор кој не е класифициран и обележан,
означен во согласност со членот 13 ставови (2) и (3) од овој закон;
4) произведува и пласира на пазарот подобрувач на почва кој не е класифициран и
обележен, означен во согласност со членот 15 од овој закон;
5) пласира на пазарот или увезува ѓубриња кои не се евидентирани во листата на
ѓубриња (членови 16 и 23);
6) пакува или доработува ѓубре, а не ги исполнува условите од членот 17 ставови (3) и
(4) на овој закон;
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7) врши испитување на ѓубре спротивно од пропишаните методи (членови 18 став (7), 22
став (4), 27 став (10), 33 став (2) и 34 став (2));
8) пласира на пазар ѓубре на големо, а не ги исполнува условите од членот 20 ставови
(1) и (2) на овој закон;
9) пласира на пазар ѓубре во ринфузна состојба спротивно на одредбата од членот 21 став
(1) на овој закон;
10) изврши увоз на ѓубре кое не е евидентирано (член 23);
11) составот на ѓубрето не е во согласност со пропишаните отстапувања (член 29 став
(3));
12) произведува и пласира на пазар неорганско ѓубре кое не е класифицирано и
означено во согласност со членовите 29 и 31 од овој закон,
13) пласира на пазар ѓубре спротивно на одредбите од членот 30 на овој закон;
14) пласира на пазар ѓубре со ознака “ЕЦ ФЕРТИЛИЗЕР” спротивно од членот 32
ставови (2), (3) и (4) на овој закон;
15) врши испитување на ѓубре, а не ги исполнува условите од членот 34 ставови (2), (3) и (5)
на овој закон и
16) не му овозможи на надлежниот инспектор вршење на контрола и не му даде
податоци и известувања и не осигури услови за негова непречена работа (член 51 став (1)).
(2) Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.
(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.
(4) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице
за прекршок од ставот (1) на овој член.
(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“
Член 5

Членот 61 се менува и гласи :
“(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
правното лице за прекршок, ако:
1) секои шест месеца не доставува до Управата податоци за производството на ѓубриња
(член 16 став (9));
2) не води евиденција (членови 16 став (7) и 23 став (3));
3) не го употребува ѓубрето на пропишаниот начин (член 36 );
4) пласира на пазар ѓубре спротивно на одредбите од членот 38 став (2) на овој закон;
5) не ги сместува заостанатите ѓубриња и суровините кои не можат да се
преформулираат, односно од кои не можат да се произведуваат ѓубриња, како и нивната
амбалажа, пакување или поседува, суровини и нивни амбалажи кои не се евидентирани, а
за тоа не ја извести Управата во согласност со членот 39 ставови (1) и (2) од овој закон;
6) на барање на надлежниот инспектор, во одреден рок не му достави или не подготви
податоци и материјали кои му се потребни за вршење на инспекциска контрола (член 51
став (2)) и
7) пласира ѓубриња во ринфузна состојба кои не се евидентирани во Листата на
ѓубриња (член 21).
(2) Глоба во износ од 800 евра во денерска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице
за прекршок од ставот (1) на овој член.
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Член 6
Подзаконските акти од членот 45-а ставови (2) и (9) на овој закон ќе се донесат во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
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