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Прилог кон сертификатот за акредитација на 

тело за сертификација на производи  

Annex to the Accreditation Certificate of 

Product Certification Body 

Бр. СТ-013 / No. CB-013 

 

Датум : 11.06.2018  

Date :    11.06.2018 

 

 

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО 

 

 

 

Accredited body 

 

 

ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА 

ОКС ДООЕЛ увоз- извоз Скопје  

 

 

 

PROCERT CONTROL AND CERTIFICATION  

   ОKS dooel import- export Skopje 
 

  

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

ЛОКАЦИЈА 

 

Location 

 

 

 

СТАНДАРД 

 

Standard 

 

 

 

    Ул. Методија Шаторов – Шарло, бр.15/1-6 Скопје  

 
    Str.Metodija Shatorov Sharlo, No. 15/1- 6 Skopje  

 

 

        

    МКС EN  ISO/IEC 17065:2012 

 

    МКС EN ISO/IEC 17065:2012  

4. КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ 

НА AКРЕДИТАЦИЈАТА 

 

 

 

 

 

 

 

A short description of the 

accreditation scope 

 

Сертификација на процеси на производство на  

органски земјоделски производи согласно  

Законот за органско земјоделско производство  

( „Службен весник на РМ бр.146/2009“) и  

Законот за изменување и дополнување на  

Законот за органско земјоделско производство  

(„Службен весник на РМ бр. 53/2011, 149/2015, 

39/2016 и 132/2016). 

 

Certification of processes of production of  

organic agricultural products in accordance with  

the Law on Organic Agricultural Production  

(Official Gazette No.146/2009) and Law amending  

the Law on Organic Agricultural Production (Official 

Gazette No. 53/2011, 149/2015, 39/2016 and 

132/2016) 
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5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

Detailed description of the accreditation scope 

 
Бр. 

 

 

No. 

 

(1) 

Производи/процеси/услуги 

 

 

 

Products/Processes/Services 

 

(2) 

Шема на сертификација / Правила, процедури поврзани 

со одредена група на определени барања (стандарди 

или други нормативни документи) 

 

Scheme of certification/ Rules, procedures  related to 

particular set of specified requirements (standards or other 

normative documents) 

(3) + (4) 

 

 

 

1. Растенија и растителни производи, 

вклучувајќи и самоникнати видови, 

 

Сточарско органско производство, 

вклучувајќи пчеларство и пчеларски 

производи, 

 

Производство и преработка, 

на прехранбени производи што се 

состојат од растителни и сточни 

производи, вклучувајќи и трговија на 

органски земјоделски производи. 

Закон за органско земјоделско производство на РМ 

(„Сл.Весник на РМ бр.146/2009“ и „Сл.Весник на РМ 

бр.53/2011“) 

 

Правилник за начин и постапка за вршење стручна 

контрола во органско земјоделско производство 

(„Сл.Весник на РМ бр.163/2010“), 

 

Правилник за формата и содржината на формата на 

потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и 

постапката за собирање, пакување, превоз и 

складирање на органски производи                                            

(„Сл.Весник на РМ бр.163/2010“), 

 

Правилник за правила и постапки во растително  

органско производство  („Сл.Весник на РМ 

бр.163/2010“), 

 

Правилник за правила и постапки во пчеларството  

(„Сл.Весник на РМ бр.163/2010“), 

 

Правилник за постапките на одгледување, минимум 

површини за  

сместување на различни видови животни и максимален 

број на животни по хектар ( „Сл.Весник на РМ 

бр.162/2010), 

 
1. Plant and plant products, including wild 

collection 

 

Livestock and  livestock products, 

including beekeeping and beekeeping 

products 

 

 

Production and processing of plant and 

livestock products and foodstuffs 

composed of plant and livestock products, 

including trade of organic agricultural 

products 

 

 

Law on Organic Agricultural Production (Official Gazette 

no 146/2009) and the Law amending  the Law on Organic 

Agricultural Production (Official Gazette No.53/2011), 

Regulation on the Manner and procedure for performing of  

Professional control of the organic Agricultural 

Production (Official Gazette No.163/2010), 

 

Regulation on the form and content of the certificate the 

manner of its issuance and the procedure for collecting 

packaging, transport and storage of organic products 

(Official Gazette No.163/2010), 

 

Regulation on rules and procedures in organic crop 

production (Official Gazette No.163/2010), 
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Regulation on rules and Procedures in beekeeping (Official 

Gazette No.163/2010), 

 

Regulation on the procedures for cultivation the minimum 

area to accommodate a variety of species and maximum 

number of animals per  

hectare (Official Gazette No.162/2010) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Д-р Трпе Ристоски 

D-r Trpe Ristoski 

 

                          
в.д Директор 

Director 


