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Овој пасош е сопственост на 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

This passport is property of the 

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

Ce passeport demeure la propriété de la 

REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

643. 

Врз основа на член 50 точки 2) и 3 ) од Законот за 

патните исправи на државјаните на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ број 

67/92, 20/03, 46/04,  19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 

55/16), министерот за надворешни работи во соглас-

ност со министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБ-

РАСЦИТЕ НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И СЛУЖБЕ-

НИТЕ ПАСОШИ И ВИЗИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДИП-

ЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за обрасците на дипломатските и 

службените пасоши и визи на државјаните на Републи-

ка Македонија и начинот на водење евиденција за из-

дадените дипломатски и службени пасоши и визи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

69/93),  по членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи: 

 

„Член 6-а 

Во  дипломатскиот и службениот пасош, на нуме-

рираната внатрешна страница број 2 се втиснува во вид 

на штембил (Прилог број 4) со димензии 7,2 x 3,7 см, 

следната содржина  

 

„Овој пасош е сопственост на 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

This passport is property of the 

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

Ce passeport demeure la propriété de la 

REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“ 

Член 2 

Прилогот број 4 е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 01-4738/1 Бр. 1311-13056/1 

13 февруари 2019 година 13 февруари 2019 година 

Скопје Скопје 

  

Министер Министер  

за надворешни работи,  за внатрешни работи,  

Никола Димитров, с.р. Оливер Спасовски, с.р. 

 

Прилог број 4 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

644. 

 Врз основа на член 51-а, став (3) од Законот за ор-

ганско земјоделско производство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 146/09, 53/11, 149/15, 39/16 

и 132/16) министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе  
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  И ОБРАЗЕЦОТ НА 

СЕРТИФИКАТОТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ СО ЗЕМ-

ЈАТА УВОЗНИК,  КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-

ЊЕТО И ПРОПРАТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-

ЈА ЈА ПРИДРУЖУВА ПРАТКАТА СО ПРОИЗВОДИ  

СО ОРГАНСКО ПОТЕКЛО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и образецот на сертификатот за сообразност на 

производство на органски производи со земјата увоз-

ник, како и начинот на издавањето и пропратната доку-

ментација која ја придружува  пратката со производи  

со органско потекло. 

 

Член 2 

(1) Образецот на сертификатот за сообразност на 

производството на органски производи со земјата увоз-

ник е изработен на хартија во бела боја во  А-4 формат. 

(2) Образецот на сертификатот од став (1) на овој 

член  на македонски и англиски јазик ги содржи след-

ните податоци: 

- назив на контролното/серификациското тело; 

- седиште  на контролното /сертификациското тело; 

- број на сертификатот; 

- субјект (име и презиме/назив); 

- адреса/седиште  на субјектот; 

- претежна дејност на субјектот (производител, пре-

работувач и трговец); 

- вид на производство (растенија и растителни про-

изводи, добиток и добиточни производи  и преработе-

ни производи); 

- статус (органско и органско во преод); 

- категорија/ии на продукти; 

- период на валидност; 

- датум  и место на издавање; 

- место за печат и 

- потпис на овластеното лице. 

(3) Формата и содржината на образецот  од став (1) 

на овој член  се дадени во Прилог кој е  составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Субјектот кој е заинтересиран да  добие серти-

фикат од член 2 став (1) на овој член, треба да ги прија-

ви  увезените органски производи  на контролното/сер-

тификациско тело. 

(2) Кон пријавата од став (1) на овој член субјектот 

треба да достави документација за идентификација на 

извозникот и документација за идентификација на се-

ријата од контрола за увоз од други земји и тоа:  

- копии од сертификати од земјата увозник,  

- документација за идентификација на производите-

лот, видот, потеклото  како и периодот на важност на 

производот кој се увезува,  

- документација за природата и количината на  уве-

зените органските земјоделски производи, 

- документација за превозот, увозот и пуштањето во 

промет на производот кој се увезува, 

- влезни фактури за производот  кој се увезува, 

- царински документи  за увоз и 

- записник од контрола на лице место од страна на 

контролно/сертификациско тело. 

(3) По доставувањето на пријавата за увезените ор-

гански производи од ставот (1) на овој член со потреб-

ната докумантација од став (2) на овој член  и изврше-

ната стручна контрола  од страна на контролното сер-

тификациско тело  на субјектот  му се издава  сертифи-

кат за сообразност на производството  на органски  

производи  со земјата увозник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.32-2187/1 Министер за земјоделство, 

6 февруари 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
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645. 

Врз основа на член 48, став (3) од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 146/09, 53/11, 149/15, 39/16 и 

132/16) министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА 

СЕРТИФИКАТИТЕ ДЕКА ПРОИЗВОДОТ, ПРОЦЕ-

СОТ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКАТА 

ИЛИ ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ НА ИСТИОТ  Е 

ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА И ПОСТА-

ПКИТЕ УТВРДЕНИ  СО ЗАКОН,  КАКО И НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ  

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и образецот  на сертификатите дека производот, 

процесот на производство, подготовката или пуштање-

то во промет  на истиот е во согласност со правилата и 

постапките утврдени со  Законот за органско земјодел-

ско производство, како и на евиденцијата која ја водат  

субјектите.  

 

Член 2 

(1) Образецот на сертификатот  дека производот, 

процесот на производство, подготовката или пуштање-

то во промет  на истиот е во согласност со правилата и 

постапките утврдени со  Законот за органско земјодел-

ско производство  од член 1  на овој правилник  е изра-

ботен  на хартија во бела боја во А-4 формат. 

(2) Во сертификатот од ставот (1) од овој  на маке-

донски и англиски јазик се содржани следните пода-

тоци: 

- назив на контролното/серификациското тело; 

- седиште на контролното/сертификациското тело; 

- број на сертификатот; 

- субјект (име и презиме/назив); 

- адреса/седиште на субјектот; 

- назив на контролното/сертификациското тело; 

- претежна дејност на субјектот (производител, пре-

работувач и трговец); 

- вид на производство (растенија и растителни про-

изводи, добиток и добиточни производи  и преработе-

ни производи); 

- статус (органско и органско во преод); 

- категорија/ии на продукти; 

- период  на валидност; 

- датум  и место на издавање; 

- место за печат и 

- потпис на овластеното лице. 

(3) Формата и содржината на образецот  од став (1) 

на овој член  се дадени  во Прилог 1  кој е  составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Евиденцијата која ја водат субјектите од  член 1 

на овој правилник содржи: име и презиме/назив, адреса 

на живеење/седиште, адреса/место на производните 

површини  (КП бр.), ЕМБГ/ЕМБС на одговорното лице 

на субјектот, контакт телефон, електронска адреса на 

субјектот, носител на земјоделско стопанство/одговор-

но лице на субјектот и други посебни податоци за ак-

тивностите и субјектите на кои е извршена стручна 

контрола. 

(2) Другите посебните податоци за  активностите и 

субјектите на кои е извршена стручна контрола се за:  

- растително органско производство;  

- сточарско органско производство;  

- пчеларско органско производство;  

- преработени органски производи;  

- трговија на органски производи;  

- увоз и извоз на органски производи; 

- сертифициран органски саден материјал и   

сертифициран органски семенски материјал. 

(3) Формата и содржината на евиденцијата од став 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.32-2188/1 Министер за земјоделство, 

6 февруари 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
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