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Кратка информација за увозници според Законот за органско производство на
Р.Македонија, и толкување на стандардот од страна на
ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА

1.

Увозот на органска храна:
 Мора да обезбеди следливост и транспарентност
 Бара добар систем за документација

2. Кој треба да биде инспектиран и сертифициран како увозник:
Побарана сертификација според....

Шпедитерите, кои не се сопственици на
производот
Посредници или увозници кои го купуваат и
продаваат производот, без да го препакуваат
или повторно етикетираат
Ракувачи кои го препакуваат или етикетираат
производот

Законот за Органско Земјоделско
Производство
Не
Да

Да

3. Чекори при увоз на органски производи
 Прво, мора да се сертифицирате како увозник на органски производи; ве
молиме контактирајте овластен сертификатор во вашата земја
 Второ, треба да сте сигурни дека вашиот добавувач има валиден сертификат
за органски производи според Регулативата 834/07
За да се издаде сертификат, увозникот треба да достави до ПРО ЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА копии од следните документи:












-Фактури за набавка на односната количина од сертифицираниот добавувач до
извозникот
товарна листа или CMR за транспортот на односната пратка
Валиден сертификат од производителот на производот
Скица од единицата, вклучувајки можни поддоговорени единици
Дијаграм на тек ,кој го опишува процесот/те (релевентно само ако производите се
складирани, означени, или пакувани)
Копии од валидни сертификати за сите органски добавувачи
Записи за купување и прием на органски производи
Евиденциски книги за складирање (ако е релевантно)
Протоколи за пакување (ако е релевантно)
Протоколи за контрола на штетници (ако е релевантно)
Записи за експедирани органски производи
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Опис на мерките кои спречуваат мешање/замена на органските производи со
конвенционални
Поглавјата за ракување со органски производи од прирачникот за квалитет (ако
постои)
Листа од добавувачи на органски производи (ако е релевантно)
Листа од клиенти за органски производи (ако е релевантно)

Молиме внимавајте на сите документи да е назначен сертификацискиот статус на
производите ( на пр. органско манго) и дека податоците се доследни.
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