
субјекти кои се занимаваат со растително органско производство 

ред. број на субјектот  

име и презиме/назив  

контакт тел.  

e-mail  

адреса на 
живеење/седиште 

 

адреса/место на 
производните површини 

 

 
вид на култура/ха. 

 
преоден период 

органско земјоделско 
производство 

 
вкупно  

    

употребен семенски 
материјал/кг. 

   

од продажба    

од сопствено 
производство 

   

вкупно    

употребен саден 
материјал/бр. 

   

од продажба    

од сопствено 
производство 

   

вкупно    

планиран принос    

реализиран принос    

број на сертификат  

датум на издавање  

субјекти кои се занимаваат со сточарско органско производство 

ред.број на субјектот  

име и презиме/назив  

контакт тел.  

e-mail  

адреса на 
живеење/седиште 

 

адреса/место на 
одгледувалиштето 

 

 
вид на животно/бр. 

 
раса 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

     

број на сертификат  

датум на издавање   

вкупен принос на 
млеко/литри 

 

продадени количини 
млеко во регистрирани 
преработувачки 
капацитети/литри 

 

број и категорија на 
продадени грла 

 

субјекти кои се занимаваат со пчеларско органско производство 

ред.број на субјектот  

име и презиме/назив  

контакт тел.  

e-mail  

адреса на живеење/седиште  

локација на пчеларник  

пчелни семејства во преоден период  

органски пчелни семејства   

вкупен број на  пчелни семејства  



вид на пчелни производи/кг.  

мед  

полен  

прополис  

восок  

очекуван принос на пчелни производи по вид  

реализиран принос на пчелни производи по 
вид 

 

продадени количини пчелни производи по вид  

број на сертификат  

дата на издавање на сертификатот  

субјекти кои се занимаваат со преработка на органски производи 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  

 
вид на преработка 

 
количина/бр. 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

     

број на сертификат  

дата на издавање на 
сертификатот 

 

субјекти кои се занимаваат со трговија на органски производи 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  

 
вид на  на органски 
производи ставени во 
промет  

 
количина/бр./кг. 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

свежи     

преработени     

производител/носител на сертификат  

контролно/сертификациско тело  

дата на издавање на сертификатот  

субјекти кои се занимаваат со извоз на органски производи 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  

 
вид на извезен органски 
производ 

 
количина/бр./кг. 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

свежи     

преработени     

производител/носител на сертификат    

контролно/сертификациско тело  

дата на издавање на сертификатот:  

крајна извозна дестинација  

субјекти кои се занимаваат со увоз на органски производи 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  



 

 
вид на увезен органски 
производ 

 
количина/бр./кг. 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

свежи     

преработени     

земја на потекло     

производител/носител на сертификат  

контролно/сертификациско тело  

дата на издавање на сертификатот  

субјекти кои се занимаваат со производство на органски саден материјал 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  

 
вид на саден материјал 

 
сорта 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

површина/ха.     

произведена количина/бр.     

број на сертификат  

дата на издавање на сертификатот  

субјекти кои се занимаваат со производство на органски семенски материјал 

ред.број на субјектот  

назив  

контакт тел.  

e-mail  

седиште  

 
вид на семенски материјал  

 
сорта 

 
преоден период 

органско 
земјоделско 

производство 

 
вкупно 

површина/ха.     

произведена количина/кг.     

број на сертификат  

дата на издавање на сертификатот  


