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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ЃУБРИЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ѓубриња,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 мај 2013

година.

Бр. 07-1959/1
13 мај 2013 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЃУБРИЊА

Член 1
Во Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија број 110/2007,

20/2009, 17/11 и 148/11), во членот 2 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
“ 2. Опасни ѓубриња се производи кои заради интеракција со вода или воздух можат да

станат опасни производи;“.
Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26

стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 и 27.

Член 2
Во членот 4 став (1) по зборовите: “Животната средина“ се додаваат зборовите: “или кога

заради интеракција со вода или воздух можат да станат опасни производи“.

Член 3
Правните лица од членовите 16 став (1), 17 став (1), 19 став (1), 20 став (1) и 24 став (1) се

должни телефонскиот број на Државниот инспекторат за земјоделство да го истакнат на видно
место на влезот на продажните места,  магацините и деловните простории.

Член 4
По Главата VII се додава нова Глава VII-a и нов член 32-а, кои гласат:
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„ VII-a МОНИТОРИНГ

Член 32-а
(1) Фитосанитарната управа спроведува мониторинг во областа на производството,

преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубриња, како и
контрола на  квалитетот на ѓубрињата.

(2) Владата на предлог на министерот донесува годишна програма за спроведување на
мониторингот од ставот (1) на овој член.

(3)  Мониторингот  се  спроведува  преку    контрола  на  квалитетот  на  ѓубрињата,
биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, нивно    производство,
квалитет, информации од мерења,   оцена и контрола на параметри за идентификација и
докажувања на квалитет на ѓубрето при увоз, извоз, транзит, како и при следење на
процесот во сите фази на производството.

(4) Начинот на вршење на мониторингот од ставот (2) на овој член   поблиску го
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(5) За реализација на годишната програма од ставот (2) на овој член на предлог на
директорот  на  Фитосанитарната  управа,  министерот  за  земјоделство,  шумарство  и
водостопанство доставува извештај најдоцна до крај на април до Владата на Република
Македонија за усвојување.“

Член 5
Во членот 34 став (2) зборовите: „и во чиј обем на акредитација е испитување на

одредени видови на ѓубриња според методите“ се заменуваат со зборовите: „но треба да ги
исполнуваат процедурите и техничките услови“.

Член 6
Членот 59 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

правното лице за прекршок, ако:
1) не чуваат податоци за називот и адресите на погоните во кои се произведуваат

амониум-нитратни ѓубриња, податоците не се достапни на фитосанитарниот инспектор
(член 8);

2) пласира на пазарот амониум-нитратни ѓубриња, а не се исполнети условите (член 9
ставови (3) и (4));

3) произведува,   пласира на пазарот, увезува и употребува органско ѓубре кое не е
класифицирано како органско ѓубре од одреден вид (член 11 став (1));

4) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува микробиолошко ѓубре кое не е
класифицирано како микробиолошко ѓубриво од одреден вид  (член 12 став (2));

5) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува биостимулатор кој не е
класифициран како биостимулатор од одреден вид  (член 13 став (2));

6) произведува, пласира на пазарот, увезува и употребува подобрувач на својствата на
почвата кој не е класифициран како подобрувач на својствата на почвата од одреден вид
(член 15 став (1));

7) произведува ѓубре, а не е запишан во Регистарот за производители на ѓубре и ако
ѓубрето не е евидентирано во Листата на ѓубриња (член 16 став (2));

8) не врши контрола за квалитетот на производството на секоја шаржа на ѓубре пред
пласирање на пазар и не води евиденција (член 16 ставови (23) и (24));

9) евидентирањето на производствот на секоја шаржа на ѓубре пред пласирање на
пазарот и не води евиденција  (член 16 став (25));
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10) пласира на пазар ѓубре на големо и мало, а не ги исполнува условите од членовите 19
ставови (1) и (2)  и 20 ставови (1) и (2) од овој закон;

11)  декларацијата што ја придружува пратката во ринфузна состојба не содржи
податоци пропишани во членот 21 став (2) од овој закон;

12) увезува ѓубриња и суровини преку граничните премини и царинските терминали на кои
не е организирана инспекција (член 26 став (1));

13) не пријави увоз на пратка на Фитосанитарната инспекција на граничниот премин или
царински терминал (член 27 став (1));

14) составот на ѓубрето не е во согласност со пропишаните отстапувања (член 29 став
(3));

15) тој што увезува и пласира на пазарот ѓубриња кои не се означени во членот 31
ставови (1) (2)  (3) и (4)) ) од овој закон и

16) не му овозможи на надлежниот инспектор да врши контрола, не дава потребни
информации, не му обезбедува услови за работа или не доставува документи во дадениот рок
(член 51 став (1)).

(2) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денерска противвредност ќе му се изрече
на одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.

(3) На правното лице покрај глобата од ставот (1) точки 2, 3 и 4  на овој член ќе му се
изрече  и  прекршочна  санкција  привремена  забрана  за  вршење  на  производство  и
пласирање на пазар на производи во траење од шест месеци до една година.

(4) На одговорното лице во правното лице покрај глобата од ставот (2) на овој член ќе
му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до
две години.

(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.

(6) Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(7) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“

Член 7
Членот 60 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

правното лице за прекршок, ако:
1) производителот кој пакува, произведува, доработува и врши пакување  или го менува

својството на ѓубрето, а не ги исполнува условите од членот 17 став (1) од овој закон;

2) увезува заради пласирање на ѓубриња кои не се евидентирани во Управата (член 23 став
(3));

3) пакува или доработува ѓубре без согласност на домашно или странско лице по
членот 17 став (4) од овој закон;

4) пласира на пазар ѓубре во рифузна состојба спротивно на членот 21 став (1) од овој
закон;

5) пласира амониум-нитратно ѓубре со висок процент на азот   во ринфузна состојба
спротивно на  членот 21 став  (3) од овој закон;

6) врши пакување  на  ѓубриња спротивно на  членот 30 од овој закон;
7) ѓубрињата произведени во Република Македонија ги пласира на пазар со "ЕЦ

ФЕРТИЛИЗЕР" ознака спротивно на членот 32 став  (4) од овој закон;
8) не поседува соодветен доказ за користење на ЕЦ ознака (член 32 став (3)) и

3 од 4

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 69 од 14.5.2013 година

9) врши испитување на ѓубре, а не ги исполнува условите од членот 34 став (3) од овој
закон.

(2) Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.

(4) Глоба во износ од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(5) За прекршоците од ставот (1) на овој член покрај глобата на физичкото лице ќе му се
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на производите.“

Член 8
Членот 61 се менува  и гласи:
„(1) Глоба во износ до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

правното лице за прекршок, ако:
1) нема истакнато телефонски број на Државниот инспекторат за земјоделство на

видливо место (членови 16 став (1), 17 став (1), 19 став (1), 20 став (1) и 24 став (1));
2) не го употребува ѓубрето на пропишаниот начин (член 36) и
3)  не  ги  сместува  заостанатите  ѓубриња  и  суровини  кои  не  можат  да  се

преформулираат, а за тоа не ја извести Управата (член 39 став (2)).
(2) Глоба во износ од 800 евра во денерска противвредност ќе му се изрече на

одговорното лице во правното лице за сторениот прекршок од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба во износ до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 9
Овластените  лаборатории  за  вршење  на  испитување  на  ѓубрињата  треба  да  се

акредитираат најдоцна до 31 декември 2014 година.
До акредитацијата на овластените лаборатории од ставот (1) на овој член ќе се

применуваат одредбите за испитување на ѓубриња од членот 34 ставови (2) и (3) од
Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија“ број 110/2007, 20/2009,
17/11 и 148/11).

Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за ѓубриња.

Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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