
 
 
 

 Правилници за органско земјоделско производство предвидени со новиот закон за 
органско земјоделско производство 

1. Правила и постапки за растително органско производство 

2. Листа на ѓубрива и средства за подобрување на својствата на почвата. 

3. Листа на средства за заштита на растенијата 

4. Листа состојки кои не биле произведени според принципите на органското производство 

5. Листа на средства за чистење и дезинфекција 

6. Листа на репродуктивен растителен материјал од видови кои се наоѓаат во редовно производство кои можат 
да се употребат во органското растително производство. 

7. Правилник за постапки за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи, форма и 
содржината на потврдата за нетретирани региони со препарати кои не се дозволени за употреба во 
органското производство и начин на издавање на потврдата 

8. Правилник за постапките на одгледување на животни во органското производство, минимум површините за 
сместување на различни видови животните и максималниот број животни по хектар 

9. Листата на крмни суровини 

10. Листата на додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната на 
животните 

11. Правилник за формата, содржината, начинот и постапката за водење на евиденцијата на ветеринарни 
интервенции во органската сточарска единица 

12. Правилник за поблиски правила и постапувања во пчеларството 

13. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите за органски семенски и саден 
материјал. 

14. Постапките за производство на органски преработена храна 

15. Листата на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски 
преработена храна 



16. Правилник за формата, содржината и бојата на националните ознаки за органски производ 

17. Правилник за  начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско 
производство 

18. Правилник за  формата и содржината на годишниот извештај на сертификациските тела 

 
19. 

Правилник за начинот на издавање на овластувањата за вршење на стручна контрола во органското 
земјоделско производство и овластување на стручни научни установи и други правни лици за вршење на 
анализи и суперанализи во органско земјоделско производство, потребната документација, формата, 
содржината и начинот на водење на евиденцијата на овластените субјекти 

 
 Образложение: Предвидените листи под реден број: 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 15 ќе ги објави министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, а тоа ќе бидат всушност превземени Анекси од Регулативата (ЕЗ) 
Бр. 889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на 
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на органските 
производи во однос на органското производство, етикетирање и контрола. 


