
                       
            

 ДЕКЛАРАЦИЈА   
за прогласување на Општина Велес за 
 

“Прва слободна зона од Генетски Модифицирани Организми” 
 

 
Основни принципи на декларацијата  
 
Проглас 
 

1. Советот на Општина Велес, врз основа на своите 
надлежности за заштита на животната средина и здравјето 
на луѓето, ја прогласува Општина Велес за регион во кој 
нема да се внесува, одгледува и произведува било каков 
генетски модифициран организам (ГМО), без разлика дали 
се работи за растение, животно, храна,  (ГМО-слободна 
зона). 

 
 
Култивирање 
 

2. Се препорачува посејување на семиња без генетски 
модифицирани компоненти за да се спречи контаминирање 
на почвата и на околните посеви. 

 
3. Се препорачува производство на храна и прехранбени 

производи од растително или животинско потекло кои не се 
генетски модифицирани. 

 
4. Општина Велес се декларира како “ГМО слободна зона” во 

која се увезуваат и продаваат производи во продавниците, 
супермаркетите, зелените пазари и трговските претпријатија 
кои продаваат храна, а не се генетски модифицирани. 

 
5. Земјоделските производи од Велес препорачливо е 

производителите да ги контролираат во референтна 
лабораторија за контрола на храна за ГМО 
контаминацијата, најмалку еднаш годишно. 
Финансирањето на контролата е на терет на 
производителот. 

 
6. Максимално дозволено ниво на толеранција за производите 

е 0,5% ГМ содржина, а за семињата  0% ГМ содржина. 
 
 
 



Контрола  
 

7. За редовна контрола на земјоделските култури ќе се 
задолжат сопствениците на имотите. 

 
8. Доколку се открие-докаже присуство на ГМО земјоделски 

култури, Општина Велес ќе се заложи да се уништат сите 
ГМО култури, како и околните контаминирани земјоделски 
култури.  
Врз основа на член 9 и член 157 од Законот за животна 
средина (Сл. весник 53/05), штетите настанати како 
резултат на одгледувањето на ГМО култури ги сноси 
загадувачот врз основа на принципот “загадувачот плаќа”. 
 

Завршни одредби 
 

9. Производителите на прехрамбени и други производи 
наменети за пазарот, по контролата во референтна 
лабораторија, ги декларираат истите со текстот               “Без 
ГМО” или во декларацијата на производот објаснуваат дека 
“Овој производ не содржи ГМО компоненти”, на македонски 
и друг странски јазик. 

 
10. Контролирањето на одредбите од оваа Декларација ќе ги 

спроведува  Советот на потрошувачи на општината.  
 

11. Општина Велес ќе ги примени сите одржливи мерки, како:  
- организирање на едукативни средби, дискусии и слично 
за да ги поучи земјоделците и земјопоседниците и да им 
укаже на штетноста од култивирањето на ГМО на 
нивните имоти; 
- означување на влезовите од градот со текстот  “Велес е 
ГМО-слободна зона” на македонски и англиски јазик. 

 
12. Советот на Општина Велес ќе побара од Владата на 

Република Македонија да го заштити правото на  
земјоделците да произведуваат храна без ГМО со сите 
расположливи мерки за да се избегне контаминација на 
почвата во Општина Велес.  

 
13. Декларацијата стапува на сила на денот на усвојување, а 

Советот е задолжен да донесе регулатива врз основа на 
оваа Декларација по донесувањето на националната 
регулатива за ГМО. 

 
 
 

     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                                                    на Советот на Општина Велес 
               Марјанчо Николов с.р. 
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