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ПРО ЦЕРТ
 

 
1. Листа на надоместоци 

 

1.1 Инспекциски услуги 

 Дневница (овие "теренски денови" вклучуваат време за инспекција и време за 
пишување на извештај; за време за патување види подолу) зависно од регионот, како 
што е предвидено во следната табела) 

 

 
Ставка 
 

 
Единица 

 
Надоместок / 

МКД 

 
Почетен надоместок  
 

Основна цена за органска фарма/компанија  
 

оператор 
 

4.000 

 
Растително производство 
 

Празна земја,полјоделски култури 
 

декар 
 

120 

Градинарски култури,расадници 
 

декар 
 

200 

Култивирани медицински и ароматини билки 
 

декар 
 

200 

Оранжерии и пластеници 
 

декар 
 

800 

Овошни насади 
 

декар 
 

350 

Лозови насади 
 

декар 
 

350 

 
Сточарско производство 
 

Крави и телиња 
 

грло 
 

120 

Овци, кози  
 

грло 
60 

Пчеларство 
 

кошница 
 

100 

 
Временски базирани контроли  
 

Cобирање на самоникнати видови 
 

час 
 

1.500 

Комплетни фарми и оператори со сложени системи 
на производство и преработка 

час 1.500 

 
Контрола на преработка, трговија, увоз-извоз 
 

 
час 

 
1.500 

Дополнително време за контрола заради 
некомплетна документација или други недостатоци во 
процесот на контрола  

 
час 

2000 
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1.2 Денови за патување 

Деновите за патување се пресметуваат врз основа на 50% од дневницата. 

 

11.3 Сертификациски услуги 

1. Дневница од: 50 до 500,- €. Овие "канцелариски денови" вклучуваат – покрај 
евалуацијата на инспекциските документи според прифатливоста и согласноста со 
стандардите – со целата потребна истражувачка работа, со истражување во 
релевантна литература/база на податоци/интернет публикации, договорни експерти 
и/или органи (авторитети), контактирање на одговорен инспектор и/или оператор за 
идни информации, итн. За да се гарантира одлуката; за административна работа 
види подолу.  

 

Забелешка: Бројот на потребните канцелариски денови и цената на односните денови 
варира зависно големината и сложеноста на сертифицираните ентитети и 
ги вклучува сите административни трошоци за административните 
прашања. 

 

1.4 Сертификација на мултипликуван број на стандарди 

Во случај кога клиентот бара сертификација на неколку стандарди, нема дополнителни 
надоместоци со оглед на фактот дека бил избран дополнителен стандард. Спротивно, 
надоместоците ќе пораснат пропорционално со порастот на времето за инспекција и 
времето за сертификација (види дел 1.1 до 1.3 погоре) 

 
1.5 Ценовна понуда 

E cоставенa од надоместокот за инспекција (види погоре) плус надоместокот за 
сертификација и ќе биде дадена како севкупна сума. Сепак, ценовната понуда не 
вклучува: 

 Патни трошоци. 

 Дополнителни инспекции кои може да станат неопходни, на пример, како 
последица на наоѓање остатоци или други сериозни несогласности 

 Трошоци за евентуални потребни лабараториски анализи 

 

Забелешка 

Ве информираме дека ние бараме плаќање однапред на 50% од понудата на цени 
на нашата сметка (детали за нашата банкарска сметка ќе бидат дадени во 
предметната понуда). Остатокот (останатите 50% од цената во понудата, ќе треба да 
се уплатат по последната сертификациона одлука но пред издавањето на 
сертификатот. Патните трошоци,како и трошокот за евентуалните потребни 
лабараториски анализи ќе се наплати во однос 1:1 (без никакви наддавања на 
издатоците). ПРО ЦЕРТ ќе се обиде да ги минимизира сите видови на патни трошоци, 
на пример со комбинирање неколку проекти во една инспекција; во овие случаи 
трошоците ќе се поделат меѓу инволвираните страни. Освен тоа, ПРО ЦЕРТ ќе 
користи само економска класа за патувања. 

Во случај операторот да одлучи да се повлече од сертификацијата откако 
инспекцијата веќе била извршена, овој дел од надоместокот за сертификација ќе се 
смета за наповратен. 
 

Во случај операторот да одлучи да се повлече од сертификацијата откако биле 
прегледани документите, но пред инспекцијата, 50% од однапред платената сума ќе 
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му биде вратена на операторот, на пример, 25% од проценетите трошоци ќе останат 
како неповратни надоместоци за апликацијата. 

 

2. Листа на нередовни надоместоци 
 
2.1 Дополнителни инспекции 

Ако операторот е одговорен за неопходна дополнителна инспекција заради крупни 
недоследности (на пример, користење на недозволени средства), ПРО ЦЕРТ ќе бара 
дополнителни надоместоци. Овие ќе бидат пресметани врз основа на трошоците кои 
настанале (како дневни тарифи за инспекторот, патни трошоци, лабараториски трошоци, 
итн.). Овие трошоци се опишани во "Листа на надоместоци". 

 

Забелешка:   Ваквите дополнителни инспекции може да бидат најавени или ненајавени. 
Ненајавените дополнителни инспекции не треба да се мешаат со 
"Ненајавени Инспекции" на случајна основа како што е опишано во следната 
категорија. 

 
2.2 Ненајавени инспекции 

ПРО ЦЕРТ ќе спореведе 10% од ненајавените инспекции по случаен избор. ПРО ЦЕРТ 
не наплаќа за ненајавените инспекции. 

 

3. Други трошоци (надоместоци) 
 

3.1 Издавање на сертификати за увоз 

 30,- € по сертификат (ако се бара сертификатот да биде издаден во рок од 5 работни 
денови по пристигнувањето на потребните документи) 

 60,- € по сертификат (ако се бара сертификатот да биде издаден во рок од 2 работни 
денови по пристигнувањето на потребните документи) 

 

3.2 Презентирање на семинари (тренинг курсеви; генерално) 

Дневна тарифа за тренинг: 

Исти дневни тарифи како за инспекциски услуги (види ја табелата на почетокот на овој 
документ) плус награда за времето додека тренерот е на пат (патничките трошоци ќе 
бидат пресметани врз основа на 50% од дневницата за односната држава) 

Забелешка: Надоместоците за семинарите за тренинг ќе бидат пресметани на 
индивидуална основа зависно од траењето на тренингот. 

 


