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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Основната цел поради која се предлага изменување на Законот за Државниот 
инспекторат за земјоделство е усогласување со Законот за прекршоците (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и со Законот за инспекциски 
надзор (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19) во конкретни 
сегменти во однос на содржината.

Истовремено со предложениот закон се врши  интервенција во однос на името 
на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - XXXVI и 
Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/19).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Oсновната заложба при изготвување на предлогот на закон е усогласување на 
Законот за Државниот инспекторат за земјоделство со Законот за прекршоците и 
Законот за инспекциски надзор.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО 
И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија, а 
спроведувањето на законот нема да повлече материјални обврски за субјектите 
засегнати со законот чие донесување се предлага. 



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ

 ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1
Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16, 
172/16 и 83/18), во членот 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
„Со работата на Инспекторатот раководи и управува директор кој го именува и 
разрешува Владата на Република Северна Македонија.
Директорот на инспекторатот:
1) ја координира и организира работата на Инспекторатот;
2) го претставува и застапува Инспекторатот;
3) презема правни дејствија во име и за сметка на Инспекторатот;
4) одлучува за правата и обврските на вработените во Инспекторатот;
5) обезбедува услови за стручно усовршување и специјализирана обука на 

инспекторите;
6) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во 

Инспекторатот;
7) донесува програмски и извештајни документи, вклучително:

- стратешки план на Инспекторатот,
- годишен план за работа на Инспекторатот,
- годишна програма за специјализирана обука на инспекторите,
- шестмесечен извештај за работа на секој инспектор,
- месечен план за работа на секој инспектор,

8) обезбедува јавност во работењето на Инспекторатот.“

Член 3
Во член 9-а во ставот 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“, а зборот „три“ се заменува со зборот 
„два“.
Во став 3 во точката 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите 
„Република Северна Македонија“.
Точката 4) се менува и гласи: 
„има најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, во областа на 
земјоделството“
По точката 5) се додава нова точка 6) која гласи: 
„6) поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење“.

Член 4
Членот 10 се брише.

Член 5
Во член 12 во ставот 12 зборовите „Владата на Република Македонија“ се заменуваат 
со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 6
По членот 17 се додава нов член 18 кој, гласи:

“Член 18
Субјектот над кој се врши инспекциски надзор е должен да му овозможи на 
инспекторот непречен пристап на имотот, објектите, превозните средства, опрема и 
одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и друго, како и целосен 



увид во документацијата која инспекторот ја бара и да дава вистинити, точни 
податоци, информации и примероци“.

Член 7
Во член 22-а во ставот 1 по зборот „постапка“ се додаваат зборовите „за што се 
издава потврда за привремено одземени предмети, средства, производи, растенија и 
риби.“.

Член 8
Во член 23 во ставот 2 зборовите „Буџетот на инспекторатот“ се заменува со 
зборовите „Буџетот на Република Северна Македонија“ 

Член 9
Членот 25 се менува и гласи:
„Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени во 
овој закон, инспекторот води постапка за порамнување со издавање на прекршочен 
платен налог согласно со Законот за прекршоците.
Државниот инспектор за земјоделство е должен да води евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 10
Членот 26 се менува и гласи:
„Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира прекршочна 
комисија која ќе биде надлежна за водење на прекршочна постапка од областа на 
земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата.
Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од кои едно ја врши 
функцијата Претседател на Прекршочната комисија.
Прекршочната комисија е составена од три члена од кои: 
1) еден дипломиран правник со положен правосуден испит со пет години работно 
искуство во струката по полагањето на правосудниот испит;
2) еден дипломиран правник, со пет години работно искуство во струката;
3) еден дипломиран земјоделски инженер, со пет години работно искуство во струката;
Мандатот на членовите на Прекршочната комисија трае три години, со право на 
реизбор на членовите. Претседател на Прекршочната комисија е членот кој е 
дипломиран правник со положен правосуден испит. 
Прекршочната комисија одлучува по прекршоци утврдени во овој или друг закон и 
изрекува прекршочни санкции и посебни прекршочни мерки утврдени со овој или друг 
закон од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата.
Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши 
административни работи за Комисијата.
Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.
Против одлуките на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција 
се води постапка согласно со Законот за прекршоците.



Член 11
Членот 27 се менува и гласи:
„Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да формира повеќе 
прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочната постапка за 
прекршоци за одделни подрачја од Република Северна Македонија. 
Член на Прекршочната комисија може да се разреши: 

1) со истекот на времето за кое е именуван за член; 
2) по негово барање; 
3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно со законот; 
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело; 
5) ако му се утврди трајна неспособност; 
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка 
со правосилна одлука; 
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во 
Прекршочната комисија и 
8) ако не пријавил постоење на судир на интереси за случај за кој решава 
Прекршочната комисија. 

Предлог за разрешување на член на Прекршочната комисијата за случаите од ставот 
2 точки 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната 
комисија до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се 
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и да презема 
дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон. 
Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на 
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и 
самостојно убедување. 
Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови. 
Членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за својата работа во 
Прекршочната комисија што ја определува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на 
работа на членовите и сложеноста на прекршоците.“

Член 12
Членот 28 се брише.

Член 13
Членот 33 се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 1.500 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на правно лице среден и голем трговец, ако:
1)  дава неточни податоци увезува и пушта во промет пратки без издадено уверение 
за квалитет - сертификат (член 12 став 5 и 7);
2)  при вршење на инспекциски надзор на инспекторот не му овозможува непречен 
пристап на простории, објекти, опрема, превозни средства, имот и друго, не му 
овозможува одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и друго, 
како и не му ја дава потребната документација и дава невистинити податоци и 
информации, спротивно на членот 18 од овој закон;
3)  не постапува по решението на инспекторот, спротивно на членот 20 став 2 од овој 
закон; 
4)  не му дозволува на инспекторот да изврши пломбирање, ставање на жиг и 
поставување на лента, спротивно на членот 20 став 6 од овој закон и
5)  не изготвува извештај за испитување на примероците и, по завршување на 
испитувањето, не го достави извештајот до инспекторот во рок од пет дена, спротивно 
на членот 22 став 1 од овој закон.
Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.



За прекршоците од ставот 1 на овој член, освен глоба за правното лице (среден и 
голем трговц), може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
одделна дејност во траење од три до шест месеци.
За прекршоците од ставот 2 на овој член, освен глоба за oдговорното лице во 
правното лице, може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од еден до три месеци.
Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член може да се изрече посебна 
прекршочна мерка, одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и 
друго што се употребени за извршување на прекршокот, како и конфискација на имот и 
имотна корист прибавени со прекршокот“.

Член 14
Членот 33-а се менува и гласи:
,,Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице микро и мал трговец, ако:
1)  дава неточни податоци увезува и пушта во промет пратки без издадено уверение 
за квалитет - сертификат (член 12 став 5 и 7);
2)  при вршење на инспекциски надзор на инспекторот не му овозможува непречен 
пристап на простории, објекти, опрема, превозни средства, имот и друго, не му 
овозможува одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и друго, 
како и не му ја дава потребната документација и дава невистинити податоци и 
информации, спротивно на членот 18 од овој закон;
3)  не постапува по решението на инспекторот, спротивно на членот 20 став 2 од овој 
закон; 
4)  не му дозволува на инспекторот да изврши пломбирање, ставање на жиг и 
поставување на лента, спротивно на членот 20 став 6 од овој закон и
5)  не изготвува извештај за испитување на примероците и, по завршување на 
испитувањето, не го достави извештајот до инспекторот во рок од пет дена, спротивно 
на членот 22 став 1 од овој закон.
Глоба во износ од 250 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
За прекршоците од ставот (1) на овој член, освен глоба за правното лице (микро и мал 
трговец) може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на одделна 
дејност во траење од еден до три месеци. 
За прекршоците од ставот (2) на овој член, освен глоба за oдговорното лице во 
правното лице, може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
должност во траење од 15 дена до 30 дена.
Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
физичко лице за  прекршоците од став (1) на овој член.  
Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член може да се изрече посебна 
прекршочна мерка, одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и 
друго што се употребени за извршување на прекршокот, како и конфискација на имот и 
имотна корист прибавени со прекршокот“.

Член 15

Членот 33-б се менува и гласи:
„Глоба за правно лице во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му 
се изрече на микро, мали, средни и големи трговци за прекршок,ако:
1) писмено не го извести инспекторот за остранетите неправилности, наредени со 
решение спротивно на членот 20 став 4 од овој закон.’’  
2) ако не го истакнат бесплатниот телефонски број на Инспекторатот за пријавување 
на неправилности на видно место на влезот на објектот (член 24-в)
Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.



Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
физичко лице за сторен прекршок од став (1) на овој член".

Член 16
Во член 33-в во ставот 1 бројот “100” се заменува со бројот “50”.
Во ставот 2 бројот “300” се заменува со бројот “100”.

Член 17
Членот 34 се менува и гласи:
„За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежниот суд“.

Член 18
Членот 34-а се менува и гласи:
,,Одмерувањето на висината на глобите на правните лица се врши согласно 
одредбите на Законот за прекршоците".

Член 19
Членот 34-б се менува и гласи:
„За прекршоците предвидени во член 33-а и 33-б инспекторот со решение изрекува 
опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги 
отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.
Решението од ставот 1 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум 
дена од денот на изготвувањето на записникот.
Инспекторот е должен да води евиденција за изречените опомени.
Формата и содржината на евиденцијата ги пропишува министертот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство“.

Член 20
Членот 34-в се брише.

Член 21
Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Северна 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Државниот инспекторат за 
земјоделство.

Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Основната цел поради која се предлага изменување на законот е усогласување 
со Законот за прекршоците (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19) Законот за инспекциски надзор (,,Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 102/19) со цел усогласување на прекршочните одредби со новиот 
Закон за прекршоците, во насока на утврдување на нови износи на глоби за 
прекршоците сторени од страна на физички, службени, овластени и правни лица.

Истовремено со предложениот закон се врши  интервенција во однос на името 
на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - XXXVI и 
Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани  („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.6/19).

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и имаат за 
цел содржинско, техничко и терминолошко изменување и дополнување на одредби од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за 
земјоделство, во функција на усогласување со Законот за прекршоците. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се овозможи конзистентност на 
правниот систем преку усогласени нормативни решенија меѓу Законот за прекршоците 
– како системски закон и одредбите од материјалните закони со кои се регулираат 
конкретни области како и усогласување со Законот за инспекциски надзор како 
системски закон во процедурата на спроведувањето на надзорот..



ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 2
Со овој закон се обезбедува организирано и ефикасно вршење на инспекциски надзор 
во областа на земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата, на 
територијата на Република Македонија.
 

Член 9
Со работата на Инспекторатот раководи и управува директор кој го именува и 
разрешува Владата на Република Македонија.
Директорот изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и 
истата ја доставува до Инспекцискиот совет најдоцна до 30 септември во тековната 
година за следната година.
Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од 
седум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно 
најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја 
разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот утврден со закон.
Врз основа на донесената годишна програма за работа на инспекторатот, директорот 
подготвува квартални планови за работа на секој инспектор, кои збирно ги доставува 
на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на 
наредниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната 
година, до 15 март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 
септември за четвртиот квартал во тековната година.
Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го 
внесува бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степенот на 
сложеност на секој од надзорите.
Врз основа на кварталните планови за секој инспектор директорот подготвува месечен 
план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на 
надзор.
Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за 
претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за 
работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната 
година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 
октомври за третиот квартал во тековната година.
 Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет 
доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.

Член 9-а
За именување на директор се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои 
се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците 
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик.
Мандатот на директорот трае четири години.
За директор на Инспекторатот може да биде именувано лицe коe:
1)  е државјанин на Република Македонија;
2)  во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3)  има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 
образование;
4)  има минимум пет години работно искуство;
5)  има еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:
-    ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода,
-    ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
-    ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,



-    ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
-    БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
-    АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

Член 10
Инспектор може да биде лице кое:
-   е државјанин на Република Македонија,
-   е полнолетно,
-   има општа здравствена способност,
-   не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење 
професија,  дејност или должност,
-   има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 
областа на земјоделските науки, што се докажува со уверение,
-   има пет години работно искуство во струката,
-   ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните 
места,
-   поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско 
работење и
-    има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекторатот.
Инспекторот има право и должност стручно да се оспособува за извршување на 
своите работи и работни задачи во согласност со годишната програма  за 
специјализирана обука на инспекцискиот надзор.
Во својата работа инспекторот треба да е ефикасен, совесен, одговорен и 
непристрасен при вршење на службените работи и задачи.
При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот носи униформа со амблем, опрема 
за работа и опрема за заштита при работа. Кројот на униформата, изгледот на 
амблемот, опремата за работа и опремата за заштита при работа ги пропишува 
директорот.

Член 12
Инспекторатот покрај работите од членот 11 од овој закон е овластен да врши 
инспекциски надзор на правни и физички лица преку контрола на квалитетот и 
прегледи на пратките од увоз, извоз, производство, откуп, промет на земјоделски 
производи, семе и саден материјал, цвеќе и декоративни растенија, производи за 
заштита на растенија, вино и производи од вино и грозје, енолошки средства, јаки 
алкохолни пијалаци, ѓубриња, тутун и тутунски производи, органски производи, гмо, 
храна за животни, приплоден добиток, сперма од добиток, јајце клетки, ембриони.
Инспекторатот врши и фитосанитарна контрола на пратки од растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети и производи за заштита на растенијата како и 
утврдување за исполнување на условите за издавање на фитосанитарен сертификат, 
фитосанитарен сертификат за реекспорт и пасош за растенијата.
Покрај работите од ставовите 1 и 2 на овој член, Инспекторатот постапува по барања 
од правни и физички лица за проверување и утврдување на исполнување на условите 
за увоз на одделни земјоделски производи, за прозводство и откуп на земјоделски 
производи и тутун, како и за утврдување на исполнување на условите за регистрација 
на откупни пунктови, винарски визби, рибници, пломбирање на мрежи.   
За извршените контроли на квалитет од ставот 1 на овој член, Инспекторатот издава 
уверение за квалитет-сертификат.
Правните и физички лица од ставовите 1 и 2 на овој член, се должни да поднесат 
барање до Инспекторатот и во истото да дадат точни податоци со комплетна 
документација за потребната контрола.
Контролите на квалитет на пратки од увоз се вршат на место на истовар, а за пратки 
за внатрешен промет и за извоз се вршат на местото на утовар. Местото на истовар, 
односно утовар, мора да биде наведено во транспортниот документ.



Правните и физичките лица не смеат да пуштат во промет пратки од увоз без 
уверение за квалитет-сертификат, додека за пратките за извоз и внатрешен промет 
уверение за квалитет- сертификат се издава на нивно барање.
Царинската управа нема да дозволи, спроведе увозна постапка, доколку претходно не 
е поднесено барање за издавање на уверение за квалитет-сертификат од правно или 
физичко лице-трговец поединец.
Формата, содржината и начинот за издавање на уверението за квалитет-сертификат и 
образецот на барањето ги пропишува министерот на предлог на директорот.
За извршените работи од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се наплатува надоместок.
Висината на надоместокот за вршење на работите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член 
се утврдува врз основа на реалните трошоци направени од страна на Инспекторатот 
при спроведување на постапките при вршење на инспекцискиот надзор и истите се 
сопствени приходи.
Висината на надоместокот од ставот 10 на овој член на предлог на директорот ја 
пропишува министерот на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 17
При извршување на инспекцискиот надзор, секој инспектор користи службен печат со 
број, соодветен на бројот на неговата легитимација од членот 13 на овој закон.
Формата и содржината на печатот, како и начинот на издавање и одземање на печатот 
од ставот 1 на овој член, ја пропишува министерот.  

Привремено одземање на предмети
Член 22-а

Инспекторот може во рамките на вршењето на инспекцискиот надзор, привремено да 
одземе документи, материјали, средства и други предмети кои можат да послужат како 
доказ во соодветната постапка.
Привремено одземените предмети од ставот 1 на овој член се задржуваат до 
донесувањето на правосилна одлука во постапката. 
Инспекторот е должен привремено да одземе предмети, согласно со законите од 
областа на земјоделството и други закони кои се тесно поврзани со оваа 
проблематика, а се однесуваат за потешките прекршоци и кривични дела. 

Член 23
Ако одземените предмети, производи, растенија и риби се со неутврден квалитет и 
подложен на брзо расипување или пропаѓање инспекторот со решение ќе нареди 
нивно уништување. 
Кога одземените предмети, производи, растенијa и риби се од непознати или познати 
лица Инспекторатот може да ги продаде или уништи комисиски. Комисијата ја 
формира директор. Средствата добиени од продажба се приход на Буџетот на 
инспекторатот.
Формата и содржината на образецот на потврдата за привремено одземени предмети, 
средства, производи, растенија и риби, како и цената на одземените предмети

Член 25
За одделни прекршоци кога тоа е определено со закон, инспекторот води постапка за 
порамнување и постапка за спогодување, согласно Законот за прекршоците. 
Доколку прекршителот не постапи по одредбите од ставот 1 на овој член инспекторот 
поведува прекршочна постапка, во рок и постапка, определена со закон.

Член 26
Министерот може да формира прекршочна комисија која ќе биде надлежна за водење 
на прекршочна постапка, за прекршоци од одделни области и за одделни подрачја од 
Република Македонија, во согласност со надлежноста на апелационите судови 
определена со Законот за судовите.



Прекршочната комисија (во натамошниот текст: Комисијата) е составена од три члена 
и нивни заменици од кои:
-          еден дипломиран правник со пет години работно искуство во струката, со 
положен правосуден испит од редовите на вработените во Министерството;
-          еден дипломиран земјоделски инжинер, со три години работно искуство во 
струката од редовите на вработените во Министерството и
-          еден дипломиран земјоделски инжинер со пет години работно искуство во 
струката од редовите на вработените во Инспекторатот.

Мандатот на членовите на Комисијата за одлучување за прекршоци трае три години, 
со право на реизбор на членовите. Претседател на Комисијата треба да биде лице со 
завршен правен факултет и положен правосуден испит. 
Комисијата донесува деловник за својата работа.
Против одлуката на прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државна 
комисија за одлучување во втор степен од областа за инспекциски надзор и 
прекршочната постапка, согласно Законот за прекршоците. 
Против одлуката за прекршок што ја донела Државна комисија за одлучување во втор 
степен од областа за инспекциски надзор и прекршочната постапка, може да се 
поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд, согласно Законот 
за прекршоците. 

Член 27
Комисијата има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за 
утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени 
со овој закон, Законот за прекршоците или со друг закон. 
Членовите на Комисијата се самостојни и независни во работата на Комисијата и 
одлучуваат самостојно и по слободна оцена на доказите во рамките на овластувањата 
утврдени со закон. 
Комисијата одлучува со мнозинство гласови од вкупен број членови.
Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и 
донесените одлуки на начин пропишан од министерот, во согласност со министерот за 
правда. 
Со актот од ставот 4 на овој член се пропишува и начинот на пристап до 
информациите кои се содржани во евиденцијата.
Глобата која ја плаќа сторителот на прекршокот, согласно со Законот за прекршоците, 
го уплатува на соодветна сметка во рамките на трезорска сметка и истиот е приход на 
Буџетот на Република Македонија.  

Член 28
Претседател и член на Комисија може да се разреши:
-   со истекот на рокот со кој е именуван за член,
-   по негово барање,
-   со исполнување на услови за пензија согласно со закон,
-    ако се утврди трајна неспособност за работа,
-    ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна   постапка со 
правосилна одлука и
-     ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Комисијата.
Предлог за разрешување на претседател и член на Комисијата за случаите од ставот 
1 алинеи 3 и 7 на овој член поднесува директорот до министерот.

Член 33
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако:
1)  дава неточни податоци увезува и пушта во промет пратки без издадено уверение 
за квалитет-сертификат (член 12 став 5 и 7);



2)  при вршење на инспекциски надзор на инспекторот не му овозможува непречен 
пристап на простории, објекти, опрема, превозни средства, имот и друго, како и не му 
ја дава потребната документација и дава невистинити податоци и информации, 
спротивно на членот 18 став 1 од овој закон;
3)  не постапува по решението на инспекторот, спротивно на членот 20 став 2 од овој 
закон; 
4)  не му дозволува на инспекторот да изврши пломбирање, ставање на жиг и 
поставување на лента, спротивно на членот 20 став 6 од овој закон и
5)  не изготвува извештај за испитување на примероците и, по завршување на 
испитувањето, не го достави извештајот до инспекторот во рок од пет дена, спротивно 
на членот 22 став 1 од овој закон.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.
За прекршокот од ставот 1 на овој член, освен глоба на правното лице ќе му се изрече 
и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење од шест месеца до 
една година.
Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член може да се изрече посебна 
прекршочна мерка, одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и 
друго што се употребени за извршување на прекршокот, како и конфискација на имот и 
имотна корист прибавени со прекршокот. 

Член 33-а
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, ако спротивно на членот 20 став 4 од овој закон писмено 
не го извести инспекторот за отстранетите неправилности, наредени со решение.
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.

Член 33-б
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правното лице, ако по прва опомена не го истакне телефoнскиот број на 
Инспекторатот (член 24-в).
Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

Член 33-в
Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на инспекторот ако не издаде уверение за квалитет-сертификат во предвиден рок 
(член 12-а).
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
Директорот за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

Член 34
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и 
на физичко лице за сторен прекршок од членот 33 на овој закон.  
Покрај глобата од ставот 1 на овој член може да се изрече посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети, средства, производи, растенија, риби и друго што се 
употребени за извршување на прекршокот, како и конфискација на имот и имотна 
корист прибавени со прекршокот. 

Член 34-а
Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
физичко лице за прекршок од членот 33-а на овој закон.



Член 34-б
Прекршочна постапка се води и се изрекува прекршочна санкција за прекршоците 
предвидени со овој закон пред надлежниот суд.

Член 34-в
Одмерувањето на висината на глобите на правните лица се врши согласно одредбите 
на Законот за прекршоците.


