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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Врз основа на членот 141 став (3) од Законот за квалитет на земјоделските производи
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ
КОИ СЕ ЗАШТИТУВААТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО НИВО СО
ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИОТ НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО ИЛИ
ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТИТА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ НАЗИВ СО
ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ (∗)
Член 1
Со ова решение се определуваат земјоделските и прехранбените производи кои се
заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со
ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со
ознака за гарантиран традиционален специјалитет.
Член 2
Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и
меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или
географската ознака се:
1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи,
освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Природни минерални води или изворски води;
11. Пијалоци произведени од растителни екстракти;
12. Леб, колачи, торти, кондиторија, бисквити и друга пекарска стока;
13. Природни гуми и смоли;
14. Паста од сенф;
15. Тестенини;
16. Сено;
17. Есенцијални масла;
18. Плута;
∗

Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на комисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007
година за утврдување на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 509/2006 на Советот за
земјоделски и прехранбени производи како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулативата (ЕЗ)
1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.
510/2006 на Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на земјоделски и прехранбени
производи, CELEX бр. 32007R1216 и CELEX бр. 32006R1898
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19. Cochineal (сирови производи од животинско потекло);
20. Цвеќиња и декоративни растенија;
21. Волна;
22. Врбов стап за плетење и
23. Обичен лен.
Член 3
Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и
меѓународно ниво со заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран
традиционален специјалитет се:
1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца, млеко, различни млечни производи,
освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Чоколади и други прехранбени производи кои содржат какао;
11. Кондиторија, леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи;
12. Тестенини, без разлика на тоа дали е зготвена или полнета;
13. Претходно готвени јадења,(готови оброци);
14. Подготвени зачински сосови;
15. Супи или чорби;
16. Пијалоци кои се направени од растителни екстракти и
17. Сладоледи и сорбеа.
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 11- 5988/7
6 јули 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
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