
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА - 1 

- ЗА УВОЗ НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ - 

Прием на производи од други земји (член 51 од ЗОЗП) 

Назив на закон: ЗАКОН ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО (ЗОЗП) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

146/2009, 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/2021) 

Сертификација на производи од увоз - Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатот за сообразност на производство на органски производи со земјата 

увозник, како и начинот на издавањето и пропратната документација која ја придружува пратката со производи со органско потекло („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 38/19 стр. 2) Врз основа на член 51-а, став 3. 

Обврски на контролно/сертификациско тело и субјектите - Правилник за формата, содржината и образецот на сертификатите дека производот, процесот на 

производство, подготовката или пуштањето во промет на истиот е во согласност со правилата и постапките утврдени со закон, како и на евиденцијата која ја водат субјектите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/19 стр. 5) Врз основа на член 48, став 3.    

Надлежна инспекциска служба:      Државен инспекторат за земјоделство  

Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор  

Седиште на субјектот на надзор  

Единствен матичен број на 

субјектот 

 

Шифра и назив на претежна дејност 

на субјектот на надзор 

 

Име/презиме на законски застапник 

на субјектот на надзор 

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на 
надзорот 

 

Предмет на инспекциски надзор  

Име/презиме на инспекторот  

 



Број на 

член  

Законска обврска / барање Усогласеност 
Број на член 

Забелешка 

Прием на производи од други земји (член 51 од ЗОЗП) 

 (член 51-

а став 1 

од ЗОЗП) 

Дали субјектот ги пријавил увезените органски 

производи на контролното/сертификациско тело за 

докажување на сообразноста на увезените 

производи со одредбите и прописите донесени врз 

основа на овој закон?  

 

Да  ☐Не ☐ 

5 бода 

Член 58 

Точка 12) не ги 

почитува одредбите 

од членот 51-а од 

овој закон 

 

(член 3 од Правилник за формата, 

содржината и образецот на 

сертификатот за сообразност на 

производство на органски производи 

со земјата увозник, како и начинот 

на издавањето и пропратната 

документација која ја придружува 

пратката со производи со органско 

потекло субјектите (Сл.весник на 

РМ бр. 38/19) 

(член 51-а 

став 2 од 

ЗОЗП) 

Дали субјектот кој увезува производи со органско 

потекло ги пуштил во промет производите за кои 

контролното/сертификациско тело нема издадено 

сертификат за сообразност на производство на 

органски производи со земјата увозник?  

 

Да  ☐Не ☐ 

5 бода 

 

(член 51-а 

став 3 од 

ЗОЗП) 

Дали субјектот поседува сертификатот за 
сообразност на органски производи од увоз?  

 

Да  ☐Не ☐ 

5 бода 

 

 

Правилник за формата, содржината 

и образецот на сертификатот за 

сообразност на производство на 

органски производи со земјата 

увозник, како и начинот на 

издавањето и пропратната 

документација која ја придружува 

пратката со производи со органско 

потекло субјектите (Сл.весник на 

РМ бр. 38/19) 



 Дали е обезбедена придружна документација за 

идентификација на извозникот и сите други обележја 

и броеви неопходни да се идентификува серијата со 

сертификатот од контрола за увоз од други земји 

субјектот превзема мерки на претпазливост за да се 

избегне ризик од загадување од недозволени 

супстанци и производи?  

Да  ☐Не ☐ 

5 бода 

 

(член 3 став 2 од од Правилник за 

формата, содржината и образецот 

на сертификатот за сообразност 

на производство на органски 

производи со земјата увозник, како и 

начинот на издавањето и 

пропратната документација која ја 

придружува пратката со производи 

со органско потекло субјектите 

(Сл.весник на РМ бр. 38/19) 

 Дали по доставувањето на пријавата за увезените 

органски производи со потребната докумантација e 

извршената стручна контрола од страна на 

контролното сертификациско телo?  

Да  ☐Не ☐ 

4 бода 

 

(член 3 став 3 од Правилник за 

формата, содржината и образецот 

на сертификатот за сообразност 

на производство на органски 

производи со земјата увозник, како и 

начинот на издавањето и 

пропратната документација која ја 

придружува пратката со производи 

со органско потекло субјектите 

(Сл.весник на РМ бр. 38/19). 

 Дали складирањето на производите од органско 

земјоделско производство се врши одвоено од 

производите од редовно производство? 

Да  ☐Не ☐ 

3 бода 

 

(член 45-a 

од 

ЗОЗП)? 

Дали увезените органските производи ставени во 

промет, се во согласност со законот  
Да  ☐Не ☐ 

5 бода 

 

Член 58 

Точка 8) пушта во 

промет производи 

спротивно на членот 

45-а од овој закон 

 

 Дали oрганските производи увезени од други земји се 

соодветно спакувани и затворени на начин кој 

спречува замена на содржината? 

Да  ☐Не ☐ 

3 бода 
/ 

 



 

(член 48 

став 5 од 

ЗОЗП) 

Дали субјектот за увезените производи од органско 

земјоделско производство води евиденција за увозот 

на органски производи, како и за извршените 

контроли?  

Да  ☐Не ☐ 

4 бода Член 58-а 

18) постапува 

спротивно на членот 

48 став (2) од овој 

закон. 

 

Правилник за формата, содржината 

и образецот на сертификатите 

дека производот, процесот на 

производство, подготовката или 

пуштањето во промет на истиот е 

во согласност со правилата и 

постапките утврдени со закон, како 

и на евиденцијата која ја водат 

субјектите (Сл.весник на РМ бр. 

38/19) (член 48 став 3 од ЗОЗП) 

 

Забелешка ДА НЕ 

 Објасни: 

 

 

Потпис на инспекторот:  ______________________________________ 

Потпис на  увозникот:  ______________________________________ 

Увозникот ги задоволува/ не ги задоволува (да се прецрта непотребното) превземените активности. 

 


