На основу члана 17. став 2. Закона о органској производњи и органским
производима („Службени гласник РС", број 62/06),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
о условима које треба да испуњава правно лице које издаје сертификат,
односно ресертификат за органске производе и о начину њиховог издавања
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови у погледу техничке
опремљености и кадровске оспособљености привредног друштва, односно
другог правног лица које издаје сертификат, односно ресертификат за органске
производе, као и начин издавања сертификата, односно ресертификата.
П. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА, ОДНОСНО РЕСЕРТИФИКАТА
Члан 2.
Привредно друштво, односно друго правно лице може да издаје
сертификат, односно ресертификат за органске производе ако у погледу
техничке опремљености испуњава следеће услове:
1) има успостављен систем стручне контроле, заснован на принципима
стручности, поузданости, објективности и независности;
2) поступак стручне котроле спроводи одвојено од поступка издавања
сертификата, односно ресертификата;
3) не производи, односно не испоручује производе исте или сличне
производима за које врши сертификацију односно ресертификацију;
4) има установљен поступак за вршење узорковања.
Члан 3.
Привредно друштво, односно друго правно лице испуњава услов у
погледу стручне контроле ако има:
1) акт о организапији и начину вршења стручне контроле, сертификације
и ресертификације, који нарочито садржи: опис програма квалитета пружања
услуга који се периодично преиспитује и јавно саопштава; кратак опис правног
статуса са именима, односно називима власника; опис делатности и услове
пословања; опис организационе структуре, укључујући начин руковођења,
овлашћења и одговорности руководилаиа и кадрова; имена, квалификације и
радно искуство кадрова; политику и поступак одабира кадрова; поступак за
именовање и рад стручних комисија; административни поступак,
спецификацију трошкова и висину накнада у вези са вршењем стручне
контроле, сертификације односно ресертификације; поступак за оцењивање
производа и услове за издавање и одузимање сертификата, односно
ресертификата; поступање и решавање по приговорима и споровима у поступку
стручне контроле, сертификације, односно ресертификације; поступак
унутрашње контроле;

2
2) интерни акт о заштити података до којих долази у поступку обављања
послова, који садржи забрану да се подаци о поступку стручне контроле,
предмету и поступку сертификације, односно ресертификације саопште трећој
страни без писмене сагласности подносиоца пријаве за сертификацију, односно
ресертификацију.
Члан 4.
Привредно друштво, односно друго правно лице може да издаје
сертафикат, односно ресертификат за органске производе ако у погледу
кадровске оспособљености испуњава следеће услове:
1) има најмање два запослена лица са високом стручном спремом и
специјализацијом уобласти органске производње;
2) има успостављен систем обуке и стручног усавршавања кадрова у
области стручне контроле органске производње.
Члан 5.
Производно друштво, односно друго правно лице подноси захтев за
утврћивање испуњености услова у погледу техничке опремљености и кадровске
оспособљености за издавање сертификата, односно ресертификата за органске
производе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство), најкасније до 30. јуна текуће године за наредну годину.
Уз захтев из става 1. овог члана, прилаже се:
1) назив, адреса, шифра делатности, порески идентификациони број
(ПИБ) и подаци о одговорном лицу;
2) годишњи извештај о извршеној стручној контроли, сертификацији,
ресертификацији и решавањима по приговорима и споровима из претходне
године;
3) евиденција произвоћача органских производа и производа у прелазном
периоду, прерађивача органских производа и лица која обављају унутрашњи,
односно спољнотрговински промет органских производа из претходне године.
Испуњеност услова из става 1. овог члана, као и број кода привредног
друштва, односно другог правног лица (у даљем тексту: овлашћена
организација), утврђује министар.
Члан 6.
Овлашћена организација о свакој промени у погледу техничке
опремљености и кадровске оспособљености обавештава Министарство у року
од једног месеца.
III. НАЧИН ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА И РЕСЕРТИФИКАТА
Члан 7.
Овлашћена организација обавља послове издавања сертификата, односно
ресертификата, на начин којим се обезбеђује квалитетно спровођење стручне
контроле и доступност услуге стручне контроле и сертификације, односно
ресертификације свима под једнаким условима.
У обављању послова из става 1. овог члана овлашћена организација је
финансијски самостална и независна од лица код којих утврђује испуњеност
услова за укључивање у органску производњу и код којих врши стручну
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контролу, односно чије производе сертификује, односно ресертификује,
одговорна је за одлуке које доноси о издавању и одузимању сертификата,
односно ресертификата и не може обављати саветодавне послове о методама
органске производње.
Члан 8.
За укључивање у органску производњу произвођач подноси пријаву
овлашћеној организацији, у којој наводи податке о условима за укључивање у
органску производњу.
За сертификадију органских производа произвођач подноси пријаву за
сертификацију која садржи предмет сертификације и изјаву да је подносилац
пријаве сагласан са условима сертификације и да ће доставити сву неопходну
документацију.
Члан 9.
Пре вршења стручне контроле, овлашћена организација испитује пријаву
за укључивање у органску производњу или сертификацију, доноси план
активности, одређује лица која ће вршити стручну контролу и обезбеђује радну
документацију, о чему обавештава подносиоца пријаве.
Члан 10.
Лица која врше стручну контролу овлашћена су да:
1) врше физичку контролу производних јединица, објеката и просторија;
2) после подношења пријаве произвођача за укључивање у органску
производњу, сачињачају извештај о првој стручној контроли у коме констатују
услове за заснивање органске производње и затечено стање;
3) сачињавају извештај о свакој следећој стручној контроли, који мора да
садржи: податке о произвођачу и врстама производње, величини производних
јединица и њиховом положају, подручјима сакупљања дивљих биљних и
животињских врста из природних станишта, складиштима, припреми, преради,
паковању производа, методама и поступцима који се примењују, предложене
мере, датум обављања стручне контроле, имена лица која су учествовала у
сакупљању података, као и потпис правног или физичког лица код којег је
спроведена стручна контрола;
4) узимају узорке материјала и произаода за вршење анализа, редовно,
као и по процени, односно у случају сумње на употребу неодобрених средстава
и производа.
Стручна контрола обухвата и контролу конвенционалне производње, ако
се она врши паралелно са производњом органских производа.
Члан 11.
Овлашћена организација, на основу евиденција и података добијених у
поступку стручне контроле сачињава извештај, доноси одлуку о сертификацији
органских производа и издаје сертификат.
Овлашћена организација комплетан извештај о извршеној стручној
контроли, одлуку о сертификаиији органских производа и сертификат доставља
подносиоцу пријаве.
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Члан 12.
За увезене производе, који се по прописима земље порекла производа
сматрају органским производима, овлашћена организација издаје ресертификат.
Пријаву за ресертификацију органских производа попуњава увозиик
производа.
Уз пријаву из става 2. овог члана доставља се сертификат издат од
надлежног органа земље порекла органског производа и документација о
пореклу робе.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
условима које морају испуњавати правна лица која врше испитивање процеса
производње производа методама органске производње („Службени лист СРЈ",
број 67/02).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Број 110-00-00101/2006-09
У Београду, 25. септембра 2006. године
МИНИСТАР
Горан Живков

