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ВОВЕД

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со овој Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот 
инспекторат за земјоделство се врши изменување и дополнување на Законот за 
Државниот инспекторат за земјоделство.

Со донесувањето на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
Државниот инспекторат за земјоделство ќе се изврши уредување на овластувањата на 
рибочуварите кои ги чуваат државните риболовни води кои не се дадени на концесија 
од бесправен риболов и риболовни кражби, како и доуредување на прекршочната 
комисија.

II. ЦЕЛИТЕ, НАЧЕЛАТА И ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЈА 

Овој Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот 
инспекторат за земјоделство има за цел да изврши уредување на овластувањата на 
рибочуварите кои ги чуваат државните риболовни води кои не се дадени на концесија 
од бесправен риболов и риболовни кражби, како и доуредување на прекршочната 
комисија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат 
за земјоделство не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Со спроведување на предложениот Закон не е потребно обезбедување на финансиски 
средства, ниту дополнителни материјални обврски за одделни субјекти.



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1
       Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ број 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 и 33/16), во 
членот 12 став 3 по зборовите ,,условите” се додаваат зборовите ,,за увоз на одделни 
земјоделски производи”.
                                                                      

Член 2
       По членот 12-а  се додава нов член 12-б кој гласи: 

,,Член 12-б
Рибочуварите ги чуваат државните риболовни води кои не се дадени на 

концесија за риби од бесправен риболов и риболовни кражби.
При контролата рибочуварот има право од лицата кои ловат риба од брег и од 

пловен објект, како и од лицата кои се наоѓаат во непосредна близина на риболовната 
вода: 
- да побара документ за лична идентификација;
- да врши преглед на средствата со кои лицето дошло до риболовната вода;
- да побара легитимација и дозвола за вршење риболов согласно Законот за 

рибарство и аквакултура и;
- да ги одземе привремено риболовните средства и уловената риба доколку утврди 

неправилности.
При чувањето рибочуварот составува записник и доколку констатира 

неправилност привремено ги одзема риболовните средства и риба за што издава 
потврда за привремено одземени риболовни средства и риба, a одземените 
риболовни средства и риба со целокупната документација ги доставува до инспектор.”

Член 3
Во членот 13 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:
,,Овластувањето за чување на државните риболовни води кои не се дадени на 

концесија за риби рибочуварот го докажува со легитимација.
Формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот како и начинот на 

издавање и одземање на истата ги пропишува министерот.”

Член 4
Во членот 26 став 2 во алинеја 1 сврзникот ,,и” се заменува со точка и запирка.
Во алинеја 2 зборовите ,,двајца дипломирани земјоделски инжинери” се 

заменуваат со зборовите ,,еден дипломиран земјоделски инжинер”, а точката на крајот 
на реченицата се заменува со сврзникот ,,и” и се додава нова алинеја 3 која гласи:

,,- еден дипломиран земјоделски инжинер со пет години работно искуство во 
струката од редовите на вработените во Инспекторатот”.

Член 5
            Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Со одредбите од Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за 
Државниот инспекторат за земјоделство направена е измена на Законот на Државниот 
инспекторат за земјоделство со цел да изврши уредување на овластувањата на 
рибочуварите кои ги чуваат државните риболовни води кои не се дадени на концесија 
од бесправен риболов и риболовни кражби, како и доуредување на прекршочната 
комисија.

II.МЕЃУСЕБНА  ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените измени и дополнувања во Законот ќе  се изврши регулирање на 
овластувањата на рибочуварите кои кои ги чуваат државните риболовни води кои не 
се дадени на концесија од бесправен риболов и риболовни кражби, како и 
доуредување на прекршочната комисија.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Последиците од предложените решенија се:
- Се доуредува овластувањето на рибочуварите
- Се доуредува прекршочната комисија



ОДРЕДБИ НА ПОСТОЈНИОТ ТЕКСТ ШТО СЕ МЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

Член 12
          Инспекторатот покрај работите од член 11 на овој закон е овластен да врши 
инспекциски надзор на правни и физички лица преку контрола на квалитетот и 
прегледи на пратките од увоз, извоз, производство, откуп, промет на земјоделски 
производи, семе и саден материјал, цвеќе и декоративни растенија, производи за 
заштита на растенија, вино и производи од вино и грозје, енолошки средства, јаки 
алкохолни пијалоци, ѓубриња, тутун и тутунски производи, органски производи, гмо, 
храна за животни, приплоден добиток, сперма од добиток, јајце клетки, ембриони.
        Инспекторатот врши и фитосанитарна контрола на пратки од растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети и производи за заштита на 
растенијата како и утврдување за исполнување на условите за издавање на 
фитосанитарен сертификат, фитосанитарен сертификат за реекспорт и пасош за 
растенијата. 
           Покрај работите од ставовите 1 и 2 на овој член Инспекторатот постапува по 
барања од правни и физички лица за проверување и утврдување на исполнување на 
условите за прозводство и откуп на земјоделски производи и тутун, како и за 
утврдување на исполнување на условите за регистрација на откупни пунктови, 
винарски визби, рибници, пломбирање на мрежи.    
        За извршените контроли на квалитет од ставот 1 на овој член Инспекторатот 
издава уверение за квалитет – сертификат.
         Правните и физички лица од ставовите 1 и 2  на овој член се должни да поднесат 
барање до Инспекторатот и во истото да дадат точни податоци со комплетна 
документација за потребната контрола.
         Контролите на квалитет на пратки од увоз се вршат на место на истовар, а за 
пратки за внатрешен промет и за извоз се вршат на местото на утовар. Местото на 
истовар, односно утовар, мора да биде наведено во транспортниот документ.
       Правните и физичките лица не смеат да пуштат во промет пратки од увоз без 
уверение за квалитет - сертификат, додека за пратките за извоз и внатрешен промет 
уверение за квалитет -  сертификат се издава  на нивно барање.

Царинската управа нема да дозволи, спроведе увозна постапка доколку 
претходно не е поднесено барање за издавање на уверение за квалитет - сертификат 
од правно или физичко лице – трговец поединец.
       Формата, содржината и начинот за издавање на уверението за квалитет -
сертификат и образецот на барањето ги пропишува министерот на предлог на 
директорот.
        За извршените работи од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се наплатува 
надоместок.
        Висината на надоместокот за вршење на работите од ставовите 1, 2 и 3 на овој 
член се утврдува врз основа на реалните трошоци направени од страна на 
Инспекторатот при спроведување на постапките при вршење на инспекцискиот надзор 
и истите се сопствени приходи.
        Висината на надоместокот од ставот 10 овој член на предлог на директорот ја 
пропишува министерот на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 13
            Овластувањето за вршење на инспекциски надзор, инспекторот го докажува со 
службена легитимација со амблем.
            Со легитимацијата со амблем, се утврдува службеното својство на инспекторот 
и при инспекцискиот надзор е должен да ја покаже.
            Формата и содржината на образецот на службената легитимација со амблемот, 
како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација, од ставот 1 на 
овој член, ја пропишува министерот. 



Член 26
          Министерот формира прекршочна комисија, која ќе биде надлежна за водење на 
прекршочна постапка, за прекршоци од одделни области и за одделни подрачја од 
Република Македонија, во согласност со надлежноста на апелационите судови 
определана со Законот за судовите.
           Прекршочната комисија (во понатамошниот текст: Комисија) е составена од три 
члена и нивни заменици од кои:

-еден дипломиран правник со пет години работно искуство во струката, 
со положен правосуден испит, од редовите на вработените во министерството,

-двајца дипломирани земјоделски инжинери, со три години работно 
искуство во струката, од редовите на вработените во министерството.

           Мандатот на членовите на комисијата за одлучување за прекршоци, трае три 
години, со право на реизбор на членовите. Претседател на Комисијата треба да биде 
лице со завршен правен факултет и положен правосуден испит. 
          Комисијата донесува деловник за својата работа.
           Против одлуката на прекршочната комисија може да се поднесе жалба до 
Државна комисија за одлучување во втор степен од областа за инспекциски надзор и 
прекршочната постапка, согласно Законот за прекршоците.      
           Против одлуката за прекршок што ја донела Државна комисија за одлучување 
во втор степен од областа за инспекциски надзор и прекршочната постапка, може да 
се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, согласно 
Законот за прекршоците.


