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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за државниот инспекторат за земјоделство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  12

февруари 2009 година.

Бр. 07-1002/1
12 февруари 2009 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се уредуваат начелата, организацијата, надлежноста, овластувањата и

постапката  на  инспекцискиот  надзор  од  страна  на  инспекторите  во  Државниот
инспекторат за земјоделство.

Цел на Законот

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.

Инспекциски  надзор  во  руралниот  развој  од  ставот  1  на  овој  член,  не  ја  опфаќа
финансиската поддршка во руралниот развој.

Организација

Член 3
Работите  на  инспекциски  надзор  од  областа  на  земјоделството,  руралниот  развој,

рибарството  и  аквакултурата,  ги  врши  Државниот  инспекторат  за  земјоделство (во
натамошниот  текст:  Инспекторатот),  како  орган  во  состав  на  Министерството  за
земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството).
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Постапки

Член 4
Во  постапката  на  инспекцискиот  надзор  се  применува  Законот  за  општа  управна

постапка, ако со овој закон или друг закон од областа на земјоделството, руралниот развој,
рибарството и аквакултурата, поинаку не е уредено.

II. НАЧЕЛА

Начело на транспарентност и јавност

Член 5
При вршење на работите Инспекторатот ги почитува начелата на транспарентност и

јавност во согласност со закон.
На барање на заинтересираните правни и физички лица Инспекторатот е должен да ги

достави сите неопходни информации кои би можеле да им бидат од корист, а кои се
однесуваат  на  општата  безбедност  на  крајните  корисници  и  ризикот  по  животот  и
здравјето на луѓето и животните, освен информациите за кои со закон не е дозволен
пристап.

Начело на доверливост

Член 6
Инспекторатот е должен да ги чува доверливо добиените податоци и информации, кои се

достапни при извршување на работите од негова надлежност на начин и под услови
утврдени со закон и друг пропис.

При  постоење  на  сериозен  ризик  по  животот  и  здравјето  на  луѓето,  животните  и
растенијата,  директорот  на  Инспекторатот  ги  објавува  информациите  утврдени  со
инспекцискиот надзор до степен нужен за да се докаже потребата од преземени мерки
согласно со закон.

Начело на претпазливост и пропорционалност

Член 7
Инспекторите треба да ги извршуваат должностите до степен неопходен за ефективно

извршување  на  инспекциските  контроли,  притоа  не  мешајќи  се  во  активностите  на
физичките и правните лица.

Во случаите кога ќе се утврди дека прописот не е применет или неправилно е применет,
секогаш кога тоа е можно и оправдано, ќе им се даде можност на контролираните субјекти да
ги отстранат недостатоците, притоа почитувајќи го принципот на претпазливост и
пропорционалност.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 8
Инспекторатот работите од својата надлежност ги извршува преку:
- директорот на Инспекторатот (во натомошниот текст: директор),
- државните инспектори за земјоделство и државните фитосанитарни инспектори (во

натамошен текст: инспектори) и
- стручната служба во Инспекторатот.
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Член 9
Со работата на Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на

Република  Македонија,  на  предлог  на  министерот  за  земјоделство,  шумарство  и
водостопанство.

За својата работа директорот е одговорен пред Владата на Република Македонија и
министерот  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство (во  натамошниот  текст:
министерот).

Директорот презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување со
организирање на стручни и соодветни обуки во земјата и во странство, заради единствена
примена на законите и поблиските прописи, како и подобрување на работните услови на
инспекторите и носи годишна програма за работа на Инспекторатот.

Во случај кога во работата на инспекторите постои судир на интереси со нивната
службена должност, директорот има право да го изземе инспекторот од решавање на тој
предмет и да го даде за решавање на друг инспектор.

За  работата  на  Инспекторатот  директорот  доставува  годишен  извештај  преку
министерот до Владата на Република Македонија, а по потреба и по барање на Владата
или министерот, поднесува и други извештаи за работата на Инспекторатот по одделни
закони.

Член 10
Инспектор може да биде лице кое ги исполнува општите услови предвидени со Законот за

државните  службеници,  да  има  висока  стручна  подготовка  од  областа  на
земјоделството, со најмалку три години работно искуство во струката.

Во својата работа инспекторот треба да е ефикасен, совесен, одговорен и непристрасен при
вршење на службените работи и задачи.

Инспекторот е должен да ги земе во постапка пријавите и претставките од органите на
државната управа од правните и физичките лица и здруженијата на граѓани, а во случај
кога постои повреда на законите и поблиските прописи по истите постапува согласно со
закон.

Инспекторот е должен да ги извести подносителите на пријавите и претставките од
ставот 3 на овој член, за утврдената состојба и преземените мерки.

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, ја пропишува министерот.

IV. НАДЛЕЖНОСТ

Член 11
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите од областа на

земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултурата и на поблиските прописи
донесени врз основа на законите од овие области.

Инспекторатот во својата надлежност е овластен да врши инспекциски надзор преку
контроли и прегледи на:

1) земјоделското земјиште, земјоделски посеви и насади;
2) производство и промет на производи за заштитата на растенија;
3) производство и промет на семенски и саден материјал;
4) производство и промет на ѓубриња;
5) производство и промет на квалитет на добиточна храна;
6) евиденција на приплоден и друг добиток, преглед на земјоделскиот имот, на објекти

и опрема при држење на добитокот, врши преглед на исхраната, утврдува земјоделска
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инфраструктура, врши надзор на држењето на пчели и пчеларски ред за испаша, водење на
матични  книги  и  обележувања,  го  утврдува  исполнувањето  на  критериумите  за
производство, потекло на добитокот и надзор на прометот на добитокот и приплодниот
материјал, како и надзор над работата на одобрените институции и одгледувалишта на
пчелни матици;

7) производство, промет и улов на риби;
8) генетски модифицирани организми;
9) радионуклиди во добиточна храна, растенија и семенски материјал; 10)
производство и промет на афион;
11) производство и промет на органски производи;
12) производство и промет на вино;
13) производство и промет на тутун;
14) производство и промет на цвеќе и декоративни растенија; 15)
пасишта;
16) правни и физички лица за добивање на финансиска поддршка во земјоделството;
17) настанати полски штети;
18) опремата и простории каде што се врши преработка и доработка на земјоделски

производи;
19) земјоделска механизација, техника и транспортни средства;
20) процесите на преработка и доработка во сите фази, се до финалниот производ;
21) зоните чувствителни на нитрати и наводнување и одводнување;
22) спроведување на препораките за добра земјоделска пракса;
23) просториите за чување и одржување на земјоделските производи и
24)   деловни   простории,   книги,   исправи,   материјали   во   електронска   форма,

документација која се води и чува во електронски медии, а на барање да се изработат во
писмена форма која мора веродостојно да ја потврдува електронската форма, службени
регистри и други јавни бази на податоци и друга документација преку која се остварува
увид во извршувањето на законите и поблиските прописи.

Член 12
Инспекторатот,  покрај  работите  од  членот  11  на  овој  закон,  е  овластен  да  врши

инспекциски надзор преку контрола и прегледи на пратките од увоз и извоз, и тоа на:
-  квалитет  на  пратките  од  увоз  на  добиточна  храна,  ѓубриња,  семенски  и  саден

материјал на царинските терминали,
- вино при увоз и извоз,
- квалитетот на цвеќе и декоративни растенија при увоз и извоз и
-  пратки од добиточна храна, ѓубриња, семенски и саден материјал, производи за

заштита  на  растенијата  и  растенијата  на  граничните  премини,  преку  фитосанитарна
контрола при увоз, извоз и транзит.

За извршената контрола од ставот 1 алинеи 1, 2 и 3 на овој член, инспекторот издава
уверение за квалитет. Без уверение, не смее да се пушти во промет добиточната храна,
ѓубрињата, семенскиот и садниот материјал, цвеќето и декоративните растенија.

Формата  и  содржината  на  образецот  на  уверението  од  ставот  2  на  овој  член  го
пропишува министерот.

V. ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 13
Овластувањето  за  вршење  на  инспекциски  надзор,  инспекторот  го  докажува  со

службена легитимација со амблем.
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Со легитимацијата со амблем се утврдува службеното својство на инспекторот и при
инспекцискиот надзор е должен да ја покаже.

Формата и содржината на образецот на службената легитимација со амблемот, како и
начинот на издавање и одземање на службената легитимација од ставот 1 на овој член ја
пропишува министерот.

Член 14
Во случај кога е утврдено дека има основ за постоење на кривично дело, инспекторот е

должен да поднесе пријава за покренување на кривична постапка.

VI. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 15
Инспекторот работите од својата надлежност ги врши самостојно и презема мерки, врз

основа и во рамките утврдени со овој закон и други закони, кои му се во делокругот на
работење, како и поблиските прописи донесени врз основа на овие закони.

При вршење на инспекциски надзор, инспекторот е овластен да врши надзор на органи во
состав на Mинистерството, јавните претпријатија, јавни научни и образовни установи,
агроберзи, агенции, трговски друштва, правни лица, здруженија на граѓани и физички
лица (во натамошниот текст: субјекти), кои вршат дејност од областа на земјоделството,
руралниот развој, рибарството и аквакултурата.

Член 16
Ако инспекторот утврди дека постои основ за преземање на дејствија од друг надлежен

орган е должен, без одлагање, да го извести тој орган.

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.

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 без надоместок.

Инспекциски  надзор се врши со најава  или без претходна најава  кај контролиран
субјект во кое било време и зема изјава од одговорното лице во правното лице, од него
овластени лица, сведоци и други физички лица.

По потреба инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор може да го утврдува
идентитетот на граѓаните.

Инспекторот може да побара од Министерството за внатрешни работи да му укаже
помош при спроведување на инспекциски надзор, ако наиде на физички отпор, или ако
таков отпор оправдано може да се очекува и во други случаи утврдени со закон.

Во случаите од ставот 4 на овој член, Министерството за внатрешни работи е должно да
укаже помош.

Во случај кога е потребно при инспекцискиот надзор, инспекторот може да побара и
стручно мислење од јавна научно-образовна установа.
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Член 19
За службените дејствија при инспекцискиот надзор инспекторот е должен да состави

записник во кој се внесува наодот за состојбата.
Записникот го потпишуваат лицата кои учествувале во постапката на инспекциски

надзор. Кога лицето кое учествувало во постапката на инспекциски надзор ќе одбие да го
потпише записникот, инспекторот ќе го забележи тој факт и причината за одбивање и во
графата за потпис ќе забележи “лицето одби да го потпише записникот“.

Контролираниот субјект може да даде забелешка на содржината на записникот при
составување на истиот и истата се внесува во записникот. Еден примерок од записникот се дава
на контролираниот субјект.

Формата  и  содржината  на  образецот  на  записникот  од  ставот  1  на  овој  член  ја
пропишува министерот.

Член 20
Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека законот или друг

пропис не е применет или е неправилно применет од страна на правното или физичкотo
лице, е должен да донесе решение со кое ќе се нареди да се отстранат неправилности во
определен рок.

Правното или физичкото лице од ставот  1 на овој член е должно да ги отстрани
неправилностите утврдени со решение во определен рок.

Решението од ставот 1 на овој член има сила на извршна исправа.
Правното  или  физичкото  лице  е  должно  писмено  да  го  извести  инспекторот  за

отстранетите неправилности, наредени со решение.
Инспекторот може да донесе и решение со кое ќе забрани вршење на дејност и да

преземе мерки за запечатување на објект, опрема или просторија во која се врши дејноста,
како последна мерка по утврдување дека нема други мерки, за заштита на животот,
здравјето на луѓето, животните, растенијата од сериозен ризик и од обезбедување на
докази.

Запечатувањето се врши со жиг на инспекторот и лента со натпис “ЗАТВОРЕНО ОД
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО“.

Жигот и лентата ќе бидат отстранети, без одлагање, по завршување на инспекцискиот
надзор, откако сите ризици се отстранети и доказите се обезбедени.

Во  случај  кога  е  потребно  инспекторот  може  да  врши  пломбирање  на  предмети,
средства,  производи,  растенија  со  оловни  пломби  и  се  запечатуваат  со  клешти  за
пломбирање кои имаат број.

Во случаите од ставот  8 на овој член правното или физичкото лице е должно да
овозможи пломбирање на објектот, опремата или просторијата.

Пломбите од ставот 8 на овој член можат да бидат отстранети, сменети или уништени само
од страна на инспекторот кој ги поставил истите.

При контролата, доколку е потребно, инспекторот користи стоп таблица.
Формата,  содржината  и  начинот  на  употреба  на  стоп  таблицата  ја  пропишува

министерот.
Формата, содржината на жигот и лентата ги пропишува министерот.

Член 21
Против решението на инспекторот од членот 20 на овој закон може да се изјави жалба до

министерот  во  рок  од  осум  дена  од  денот  на  добивањето  на  решението  преку
надлежниот инспектор.

Жалбата изјавена против решението на инспекторот не го одлага извршувањето на
решението.
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Член 22
Во случај ако инспекторот се посомнева во декларираниот квалитет на производите, зема

потребен број на примероци на пропишан начин и ги доставува на овластената установа
за анализа, која е должна истите да ги испита и резултатот да го достави до
инспекторатот во рок од пет дена од денот на приемот на примерокот.

При земање на примероците инспекторот составува записник каде што детално ја
наведува причината за земање на истите.

Инспекторот за утврдување на декларираниот квалитет на производите, на граничните
премини и царинските терминали, може да земе потребен број на примероци.

За резултатите од извршената анализа, инспекторот е должен веднаш писмено да го
извести правното или физичкото лице од кое се земени примероците.

Ако правното или физичко лице не е задоволно од резултатите на анализата, може да
побара  да  се  изврши  супер  анализа,  во  рок  од  осум  дена  од  денот  на  приемот  на
резултатите.

Доколку резултатите на супер анализата и анализата се различни, се зема резултатот на
супер анализата.

Трошоците  за  анализа  или  супер  анализа,  како  и  трошоците  за  транспорт  и
уништување, ги поднесува увозникот или извозникот.

Земените примероци се запечатуваат со клешти за пломбирање, со оловни пломби кои
имаат број.

Пломбите од ставот 8 на овој член можат да бидат отстранети, сменети или уништени,
само од страна на инспекторот кој ги поставил истите.

Член 23
Кога со закон или пропис, заснован врз закон, е предвидена можноста за одземање на

предмети, средства, производи, растенија, риби и документи, заради обезбедување на
докази за утврдување на фактичка состојба, со кои е сторен прекршок или кривично дело,
инспекторот треба привремено да ги одземе и остави на чување во одредени случаи, за
што е должен да издаде потврда за привремено одземени предмети, со точен опис и попис
на одземените предмети, средства, производи, растенија, риби, документи и друго.

Инспекторот е должен документацијата да ја врати што е можно побрзо, но не подоцна од
три дена, сметано од денот на одземањето, како и производите за кои е обезбедено
соодветна документација.

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  лица
Инспекторатот  може  да  ги  продаде  или  уништи  комисиски.  Комисијата  ја  формира
министерот.  Средствата  добиени  од  продажба  се  приход  на  Буџетот  на  Република
Македонија.

Формата и содржината на образецот на потврдата за привремено одземени предмети,
средства, производи, растенија и риби, како и цената на одземените предмети, средства,
производи, растенијa и риби, кои се предмет на продажба,  ги пропишува министерот.

Член 24
При вршењето на инспекцискиот надзор, доколку инспекторот има потреба од трошоци кои

се неопходни за откривање на сторителите на прекршоци, како и за транспорт на
предмети, средства, производи, растенија, риби и друго, кои претставуваат предмет за
сторен прекршок или кривично дело, истите се на товар на Министерството.
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Инспекторот за оправданоста  и висината  на трошоците од ставот  1 на овој член,
потребно е претходно да добие одобрение од директорот.

VII. ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА, ПОСТАПКА
ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПОСРЕДУВАЊЕ

Член 25
Во случај кога е утврдено дека е сторен прекршок, инспекторот ќе му предложи на

сторителот на прекршокот постапка за порамнување, а за одделни прекршоци предвидени со
закон, постапка за посредување.

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 и

-  двајца  дипломирани  земјоделски  инженери,  со  три  години  работно  искуство  во
струката од редовите на вработените во Министерството.

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 решенијата на Комисијата, со која се изрекува прекршочна санкција, согласно со

одредбите од овој закон, може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред
надлежен суд.

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.
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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 е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело, -
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.

Постапка за порамнување

Член 29
За сторен прекршок инспекторот води постапка за порамнување и составува записник во

кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото, начинот на
сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на
местото на прекршокот.

Во записникот може да се утврди начинот на кој ќе се отстранат последиците од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на
прекршокот.

Инспекторот во постапката за порамнување му дава платен налог на сторителот на
прекршокот.

Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише и
примањето на истиот се забележува во записникот.

Кога сторител на прекршокот е правно лице, записникот и платниот налог го
потпишува службеното, односно одговорното лице во правното лице кое се затекнало на лице
место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое е овластено
да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

Изјавата од ставот 5 на овој член се забележува во записникот.
Инспекторот води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот

исход.

Мандатна постапка

Член 30
Кога инспекторот ќе утврди дека е сторен прекршок ќе му врачи покана за плаќање на

глоба, во рок од осум дена од денот на примање на поканата.
Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член, инспекторот ќе

поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд, односно
прекршочен орган.

Формата и содржината на образецот на поканата ја пропишува министерот.
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Платен налог

Член 31
Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот

прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, инспекторот веднаш ќе издаде платен налог.

Платниот налог за прекршокот содржи: лично име и презиме, адреса, единствен
матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патна исправа и држава,
податоци за вработување на сторителот, за правното лице назив и седиште и даночен број,
место и време за сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износ на
глобата, број на сметка за плаќање и правна поука, а може и други податоци во
согласност со прописите.

Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на платниот налог се
согласува да ја плати глобата.

Сторителот е должен да ја плати глобата утврдена согласно со овој член во рок од осум
дена од приемот на платниот налог на сметката на органот означен во платниот налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот утврден во ставот 4 од овој член ќе плати
само половина од изречената глоба. Поука за тоа право е дел од правната поука на
платниот налог.

Во постапката која ќе се заврши со издавање на платен налог не се плаќаат трошоци на
постапка.

Сторителот кој со заминување заради престој во странство би можел да го одбегне
плаќањето на глобата е должен веднаш да ја плати глобата. За платената глоба се издава
потврда.

Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 4 на овој член инспекторот ќе
поднесе барање на поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган.

Формата и содржината на образецот на платниот налог ја пропишува министерот.

Посредување

Член 32
За одделни прекршоци, кога тоа е определено со закон, инспекторот кој е надлежен за

поведување на постапка ќе му предложи на сторителот на прекршокот постапка на
посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати
глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците на прекршокот.

Постапката за посредување ја води комисија за посредување формирана од министерот на
предлог на директорот.

Комисијата за посредување е составена од три члена и нивни заменици од кои еден
член ја врши функцијата претседател. Членовите на Комисијата за посредување се
избираат од редот на државните службеници вработени во Инспекторатот од кои еден е
дипломиран правник. Мандатот на членовите на Комисијата за посредување е три години, со
право на реизбор на членовите. Претседател на Комисијата за посредување треба да биде
лице со завршен правен факултет и положен правосуден испит.

Комисијата за посредување работи на седница на која задолжително присуствуваат
претставници на сторителот и инспекторот.

За постигната согласност во постапката за посредување се составува спогодба во која се
констатира согласноста од двете страни.

Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, и тоа: -
висина и начин на плаќање на глоба,
- висина и начин на плаќањето на другите давачки и трошоци и
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- мерки кои треба да ги преземе сторителот, со цел да ги отстрани последиците од
прекршокот.

Во случаите во кои е постигната согласност за посредување глобата на сторителот
може да биде намалена најмалку за една половина од максимум пропишаната глоба за
прекршокот определена со закон.

Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за
посредување и за нивниот исход.

Постапката за посредување е итна.
Спогодбата од ставот 5 на овој член има сила на извршна исправа.
Ако постапката на посредување не успее, инспекторот поднесува барање за поведување на

прекршочна постапка на кое на сторителот на прекршокот ќе му се наведат трошоците за
посредувањето.

Трошоците од ставот 12 на овој член за повикување и сослушување на сведоци и вешти
лица, како и за работата на Комисијата, ги пропишува министерот.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 33
Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на правното лице, ако:
1) 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;

2) не постапува по решението на инспекторот, спротивно на членот 20 став 2 од овој
закон;

3) писмено не го извести инспекторот за отстранетите неправилности, наредени со
решение, спротивно на членот 20 став 4 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 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за прекршокот 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 34
Глоба во износ од 500 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.
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IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35
Со денот на влегувањето во сила на овој закон државните фитосанитарни инспектори

продолжуваат со работа во Државниот инспекторат за земјоделство.

Член 36
Поблиските прописи, предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од осум месеца од

денот на влегувањето во сила на овој закон.
До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член продолжуваат да

се применуваат прописите кои биле донесени врз основа на Законот кој престанува да важи со
влегувањето во сила на овој закон.

Член 37
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за

земјоделската инспекција  (“Службен весник на Република Македонија“ број  38/2004 и
89/2008).

Член 38
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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