
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 123 од 2.10.2012 година  

 

20121233032  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

 

Врз  основа  на  член  155 став  (2)  од  Законот  за  квалитет  на  земјоделски  производи 
(„Службен    весник    на    Република    Македонија”    бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И КОРИСTEЊЕ НА  

 ОЗНАКАТА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ОЗНАКАТА ЗА  

 ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ  

 

Член 1  

Со овој правилник се пропишуваат трошоците во постапката за регистрирање и 
користење на ознаката за потекло, географската    ознака и ознаката за гарантиран 
традиционален специјалитет.  

 

Член 2  

Трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, 
географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет  се:  

1. Трошоци за членовите на Стручната комисија кои се   експерти од соодветната 

област,   а   кои не се во редовен работен однос во Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство,    и тоа:  

а) за постапката за разгледување на барањето за регистрација на ознаката за потекло, 
географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет   изнесува 2 
400,00  денари;  

б) за постапката за разгледување на основаноста на приговорот на објавеното барање за 

регистрација  на  ознаката  за  потекло,  географската  ознака  и  ознака  за  гарантиран 

традиционален специјалитет изнесува 3 000,00 денари;  
в) за барање за изменување и дополнување на елаборатот  изнесува 2 400,00  денари;  

г) за барање за изменување и дополнување на спецификација изнесува 2 400,00    денари  

и  

д) за постапката за поништување на решението за регистрација на ознаката за потекло, 
географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет   изнесува 6 
000,00 денари.  

2. Трошоци за увид на лице место на надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за 

земјоделство  изнесува  1 000,00 денари.  

 

Член 3  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  

Бр.11-6578/3 Министер за земјоделство 

21  септември 2012 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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