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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4974. 

Врз основа на член 99-б став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 

120/16 и 163/16),  Владата  на  Република  Македонија, на седницата одржана на 29.12.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ПОМОШ ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГУБИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 

ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И НЕПОВОЛНИ  

КЛИМАТСКИ НАСТАНИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непого-

ди и неповолни климатски настани на лица кои не се корисници на средства согласно член 14 од Законот за 

земјоделство и рурален развој.  

 

Член 2 

Дополнителната помош од членот 1 на оваа одлука се исплаќа во висина од 100% од утврдената загуба на 

приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и плас-

теници.  

Загубата од ставот 1 на овој член се утврдува согласно Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот 

климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата, по-

стапката за исплатата на помошта.  

 

Член 3 

Дополнителната помош од членот 2 на оваа одлука се исплаќа согласно мерка 8-а предвидена во Програ-

мата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година. 

              

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

         Бр. 42-9265/1                                            Заменик на претседателот 

29 декември 2016 година                                          на Владата на Република 

              Скопје                                           Македонија, 

                                           Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4975. 
Врз основа на членовите 44-ѓ став (3) и 103 од Зако-

нот за основното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), министерот за об-
разование и наука, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШ-

КАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ 

НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на педагошката документација и евиденција 
во основното училиште, како и начинот на нивното во-
дење. 

 
Член 2 

Педагошката документација согласно Законот за 
основното образование опфаќа:  

- главна книга на учениците,  
- дневник на паралелката, 
- евидентни листови за успехот на учениците,  
- ученичка легитимација,  
- ученичка книшка, 
- свидетелство и додаток на свидетелство и  
- преведница.  
Дневникот на паралелката, евидентните листови за 

успехот на учениците, преведницата, свидетелството и 
додатокот на свидетелство соодветно се водат согласно 
воспитно-образовните периоди од прво до трето одде-
ление и од четврто до деветто одделение, како и за уче-
ниците во основно музичко и балетско образование. 

 
Член 3 

Главната книга на учениците на корицата содржи 
грб и име на Република Македонија, назив „ГЛАВНА 
КНИГА на учениците“ и податоци за: името на основ-
ното училиштето, место и општина. Првата страна сод-
ржи грб и име на Република Македонија и податоци за: 
името на основното училиштето, место и општина, на-
зив „ГЛАВНА КНИГА БР.“, бројот на главната книга, 
редни броеви во учебните години, податоци за дирек-
торот на училиштето (име и презиме, траење на манда-
тот и потпис). Втората страна содржи податоци за: уче-
никот/ученичката, преминување од друго основно учи-
лиште, издадена преведница, описна оценка за одделе-
ние во учебна година, број на изостаноци, потпис на 
одделенскиот раководител и на директорот, потпис за 
примено свидетелство и издадено дупликат свидетел-
ство. Третата страна содржи податоци за: описна оцен-
ка за одделение во учебна година, одделение, учебна 
година, број на изостаноци, потпис на одделенскиот 
наставник и на директорот, потпис за примено свиде-
телство и издадено дупликат свидетелство. Четвртата и 
петтата страна содржат податоци за: оценките по нас-
тавните предмети (задолжителни и изборни), општиот 
успех, оценката за поведение, број на изостаноци, пот-

пис на одделенскиот раководител, односно раководите-
лот на паралелката, педагошки мерки, издадено свиде-
телство, издаден додаток на свидетелство, издаден 
втор примерок на свидетелство, издаден втор примерок 
на додатока на свидетелство,  потпис на ученикот/уче-
ничката и потпис на директорот. 

Главната книга на учениците се води по одделенија 
и содржи листови кои се во корици и се прошиваат со 
емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен 
восок на внатрешната страна од задната корица на кни-
гата. 

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го 
заверува директорот на основното училиште. 

Главната книга на ученици се води на Образец број 
1 со димензии 30 см х 35 см, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Дневникот на паралелката за прво до трето одделе-
ние на корицата содржи грб и име на Република Маке-
донија и податоци за: името на основното училиште, 
место и општина, назив „ДНЕВНИК НА ПАРАЛЕЛ-
КАТА“, одделение, паралелка и учебна година. Првата 
страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: името на основното училиште, место и 
општина, назив „ДНЕВНИК за работа на паралелките 
на основното училиште од I до III одделение“, одделе-
ние, паралелка, учебна година и име и презиме на одде-
ленскиот наставник. Втората страна е празна. Третата 
страна содржи податоци за наставен план според кој се 
изведува наставата, задолжителни предмети, изборни 
предмети, дополнитена и додатна настава, час на одде-
ленската заедница, број на часови, име и презиме на 
наставникот и време на реализацијата. Четвртата стра-
на содржи податоци за планот за писмено проверување 
на постигањата на учениците по месеци и предмети. 
Петтата страна содржи податоци за неделниот распо-
ред на часовите. Шестата и седмата страна се целина и 
се повторуваат до 12 и 13 страна и содржат податоци 
за: реден број, главна книга, име и презиме и датум на 
раѓање на ученикот/ученичката, име и презиме на ро-
дителот/старателот, адреса, место на живеење, теле-
фон, преглед на изостаноци (месечно и вкупно), ин-
формирање, консултации со родителот и други забе-
лешки. Страната 14 содржи податоци за планот за ор-
ганизирање истражувачка настава во природа, ек-
скурзии, посета на знаменитости и други активности. 
Страната 15 содржи наслов „ДНЕВНИК за евиденција 
на наставната работа според наставен план и одделе-
ние. Страната 16 и 17 се целина и се повторуваат до 
страна 98 и 99 и содржат податоци за: задолжителни и 
изборни предмети, додатна и дополнителна настава, 
час на одделенската заедница, број на часови по неде-
лен распоред, одржани и неодржани часови, податоци 
за дежурни ученици, графа за наставна единица, име и 
презиме на ученици кои отсуствуваат од настава, оп-
равдани и неоправдани изостаноци, графа за забелешка 
и потпис на одделенскиот раководител. Страната 100 
се повторува до страна 103 и содржи податоци за еви-
денцијата за слободните ученички активности. Страна-
та 104 содржи податоци за евиденцијата за воннастав-
ни активности и ученички натпревари. Страната 105 
содржи податоци за евиденцијата за општествено ко-
рисната и хуманитарната работа на учениците. Страна-
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та 106 содржи податоци за евиденцијата за ученичките 
екскурзии, посета на знаменитости и установи. Страна-
та 107 содржи податоци за евиденцијата за здравстве-
ната заштита на учениците. Страната 108 се повторува 
до страна 109 и содржи податоци за евиденцијата за 
состаноците на советот на одделенските наставници. 
Страната 110 се повторува до страна 111 и содржи по-
датоци за евиденцијата за соработката со родителите. 
Страната 112 содржи податоци за евиденцијата за реа-
лизирани часови и содржини по наставни предмети. 
Страната 113 содржи податоци за преглед на ученици-
те на крајот на учебната година. Страната 114 содржи 
список на ученици кои примиле свидетелство, реден 
број, име и презиме, датум и потпис на ученикот/уче-
ничката /родителот. Страната 115 содржи датум на 
прегледувањето на податоците, потпис на одделенски-
от раководител и на директорот. Страната 116 содржи 
начин на пополнување на дневникот на паралелката во 
основното училиште и во основното училиште во кое 
се реализира ИБ Програма, како и издавачот. 

Кориците на дневникот имаат темно црвена боја.  
Дневникот на паралелката за прво до трето одделе-

ние на основно училиште се води на Образец број 2 со 
димензии 42 см х 29,7 см, кој е даден во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник.  

 
Член 5 

Дневникот на паралелката за четврто до деветто од-
деление на корицата содржи грб и име на Република 
Македонија и податоци за: името на основното учи-
лиште, место и општина, назив „ДНЕВНИК НА ПАРА-
ЛЕЛКАТА“, одделение, паралелка и учебна година. 
Првата страна содржи грб и име на Република Македо-
нија и податоци за: името на основното училиште, мес-
то и општина, назив „ДНЕВНИК за работа на паралел-
ките на основното училиште од IV до IX одделение“, 
одделение, паралелка, учебна година и име и презиме 
на одделенскиот раководител/раководителот на пара-
лелката. Втората страна е празна. Третата страна сод-
ржи податоци за наставен план според кој се изведува 
наставата, задолжителни предмети, изборни предмети, 
дополнителна и додатна настава, час на одделенската 
заедница, број на часови, име и презиме на наставни-
кот и време на реализацијата. Четвртата страна содржи 
податоци за планот за писмено проверување на пости-
гањата на учениците по месеци и предмети. Петтата 
страна содржи податоци за неделниот распоред на ча-
совите. Шестата и седмата страна се целина и се повто-
руваат до 12 и 13 страна и содржат податоци за: реден 
број, главна книга, име и презиме и датум на раѓање на 
ученикот/ученичката, име и презиме на родителот/ста-
рателот, адреса, место на живеење, телефон, преглед на 
изостаноци (месечно и вкупно), информирање, консул-
тации со родителот и други забелешки. Страната 14 
содржи податоци за планот за организирање истражу-
вачка настава во природа, екскурзии, посета на знаме-
нитости и други активности. Страната 15 содржи нас-
лов „СПИСОК НА УЧЕНИЦИ И ОЦЕНКИ ЗА УСПЕ-
ХОТ“. Страната 16 и 17 се целина и се повторуваат до 
страна 34 и 35 и содржат податоци за оценките за ус-
пех и поведението на учениците на полугодие и на кра-
јот на учебната година. Страната 36 содржи наслов 
„ДНЕВНИК за евиденција на наставната работа според 
наставен план, одделение и паралелка. Страната 37 и 
38 се целина и се повторуваат до страните 121 и 122 и 

содржат податоци за задолжителни и изборни пред-
мети, додатна и дополнителна настава, час на одделен-
ската заедница, број на часови по неделен распоред, 
одржани и неодржани часови, податоци за дежурни 
ученици, графа за наставна единица, име и презиме на 
ученици кои отсуствуваат од настава, оправдани и не-
оправдани изостаноци, графа за забелешка и потпис на 
одделенскиот раководител. Страната 123 се повторува 
до страна 126 и содржи податоци за евиденцијата за 
слободните ученички активности. Страната 127 содржи 
податоци за евиденцијата за воннаставни активности и 
ученички натпревари. Страната 128 содржи податоци 
за евиденцијата за општествено корисната и хумани-
тарната работа на учениците. Страната 129 содржи по-
датоци за евиденцијата за ученичките екскурзии, посе-
та на знаменитости и установи. Страната 130 содржи 
податоци за евиденцијата за здравствената заштита на 
учениците. Страната 131 се повторува до страна 132 и 
содржи податоци за евиденцијата за состаноците на со-
ветот на одделенски наставници/советот на предметни 
наставници. Страната 133 се повторува до страна 134 и 
содржи податоци за евиденцијата за соработката со ро-
дителите. Страната 135 содржи податоци за евиденци-
јата за реализирани часови и содржини по наставни 
предмети. Страната 136 содржи податоци за преглед на 
учениците на крајот на учебната година. Страната 137 
содржи список на ученици кои примиле свидетелство, 
реден број, име и презиме, датум и потпис на учени-
кот/ученичката /родителот. Страната 138 содржи датум 
на прегледувањето на податоците, потпис на одделен-
скиот раководител/раководителот на паралелката и на 
директорот. Страната 139 содржи начин на пополнува-
ње на дневникот на паралелката во основното училиш-
те и во основното училиште во кое се реализира ИБ 
програма. 

Кориците на дневникот имаат црвена боја. 
Дневникот на паралелката за четврто до деветто од-

деление на основно училиште се води на Образец број 
3 со димензии 42 см х 29,7 см, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Дневникот за групна настава во основно музичко и 
балетско образование се води за секоја паралелка од-
делно и истиот на корицата содржи грб и име на Ре-
публика Македонија, податоци за: името на основното 
музичко и балетско училиште, место и општина, одде-
ление, учебна година и назив „ДНЕВНИК за групна 
настава во основното музичко и балетско образова-
ние“. Првата страна содржи грб и име на Република 
Македонија, податоци за: името на основното музичко 
и балетско училиште, место и општина, одделение, 
учебна година, назив „ДНЕВНИК за групна настава во 
основното музичко и балетско образование“ и име и 
презиме на раководителот на паралелката. Втората 
страна содржи неделен распоред на часовите. Третата 
страна содржи наставен план според кој се изведува 
наставата. Четвртата страна содржи назив „СПИСОК 
НА УЧЕНИЦИТЕ И ОЦЕНКИ ЗА УСПЕХОТ“. Петта-
та и шестата страна се целина и се повторуваат до стра-
на 19 и 20 и содржат лични податоци за ученикот/уче-
ничката, задолжителни предмети и оценки за успехот, 
изостаноци, информација за родителот и забалешки. 
Страната 21 содржи назив „ДНЕВНИК ЗА НАСТАВ-
НА РАБОТА ПО ДЕНОВИ И ПРЕДМЕТИ“. Страната 
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22 се повторува до страна 31 и содржи податоци за нас-
тавна работа по денови и предмети и изостаноци на 
учениците. Страната 32 се повторува до страна 33 и 
содржи податоци за слободни ученички активности. 
Страната 34 содржи податоци за евиденција на реали-
зирани часови и содржини. Страната 35 содржи список 
на ученици кои примиле свидетелство. Страната 36 
содржи датум на прегледувањето на податоците, пот-
пис на раководителот на групата и на директорот. 

Листовите на дневникот се во корица со црвена бо-
ја и се прошиени со емственик од кои двата краја се 
потпечатуваат на внатрешната страна на задната кори-
ца на дневникот. 

Дневникот за групна настава во основно музичко и 
балетско образование се води на Образец број 4 со ди-
мензии 20 см х 28 см, кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Дневникот за индивидуална настава во основно му-

зичко и балетско образование се води за секој уче-
ник/ученичка одделно и истиот на корицата содржи 
грб и име на Република Македонија, податоци за: име-
то на основното музичко и балетско училиште, место, 
општина, назив „ДНЕВНИК за индивидуална настава 
во основно музичко и балетско образование“, одделе-
ние, учебна година и име и презиме на ученикот/уче-
ничката. Првата страна содржи грб и име на Република 

Македонија, податоци за: името на основното музичко 
и балетско училиште, место, одделение, учебна година, 
назив „ДНЕВНИК за индивидуална настава во основ-
ното музичко и балетско образование“ и име и презиме 
на наставникот. Втората страна содржи лични подато-
ци за ученикот/ученичката, број на главната книга, од-
деление, предмет, наставник. Третата и четвртата стра-

на се целина и се повторуваат до страна 20 и 21 и сод-
ржат податоци за евиденција на наставата според нас-
тавниот план, учебна година, наставни цели, датум и 
час на одржување на наставната содржина, додатна 
настава, датум и час на одржување на наставната сод-
ржина, дополнителна настава, датум и час на одржува-
ње на наставната содржина, изостаноци, забелашка и 

описна оцена за напредокот на ученикот/ученичката. 
Страната 22 содржи податоци за јавни настапи: учи-
лишни и општински, државни и меѓународни, како и 
реден број, датум на настапот, вид на приредбата, ав-
тор и име на изведената композиција и освоени награ-
ди и признанија. Страната 23 содржи податоци за годи-
шен испит: мислење на наставникот за работа на уче-

никот/ученичката, содржина на годишната испитна 
програма, датум и час на полагањето, оценка на годиш-
нен испит и име и презиме на претседателот и членови-
те на испитната комисија. Страната 24 содржи датум 
на прегледувањето на податоците, потпис на наставни-
кот, родителот и на директорот. 

Листовите на дневникот се во корица со окер боја и 
се прошиени со емственик од кои двата краја се потпе-

чатуваат на внатрешната страна на задната корица на 
дневникот. 

Дневникот за индивидуална настава во основно му-
зичко и балетско образование се води на Образец број 
5 со димензии 20 см х 28 см, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

Член 8 
Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-

ката од прво до трето одделение на првата страна сод-
ржи грб и име на Република Македонија, име на основ-
ното училиштето, место и општина, назив „ЕВИДЕН-
ТЕН ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧ-
КАТА Описно оценување I-III одделение“, име и пре-
зиме на ученикот/ученичката, одделение и учебна го-
дина, број на главна книга, место за печат, потпис на 
директорот. Втората и третата страна се целина и сод-
ржат известување за успехот и поведението во текот на 
учебната година, прво тримесечје и прво полугодие, 
име и презиме на ученикот/ученичката, одделение, од-
деленски раководител, опис на постигањата на учени-
кот/ученичката во прво  тримесечје, опис на постига-
њата на ученикот/ученичката во прво полугодие, изос-
таноци и потпис на родител/старател. Четвртата страна 
содржи опис на постигањата на ученикот/ученичката 
во трето тримесечје, изостаноци и потпис на роди-
тел/старател. 

Евидентниот лист за успех на ученикот/ученичката 
од прво до трето одделение се издава на Образец број 6 
со димензии 29,7 см х 21 см, кој е даден во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од четврто до шесто одделение на првата страна 
содржи грб и име на Република Македонија, име на ос-
новното училиштето, место и општина, назив „ЕВИ-
ДЕНТЕН ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕ-
НИЧКАТА Описно и бројчано оценување IV-VI одде-
ление“, име и презиме на ученикот/ученичката, одделе-
ние и учебна година, број на главна книга и година, 
место за печат, потпис на директорот. Втората и трета-
та страна се целина и содржат известување за успехот 
и поведението во текот на учебната година, прво три-
месечје и прво полугодие, име и презиме на учени-
кот/ученичката, одделение, раководител на паралел-
ката, наставни предмети, оценки, активности, изоста-
ноци и потпис на родител/старател. Четвртата страна 
содржи опис на постигањаата на ученикот/ученичката 
во трето тримесечје,  изостаноци и потпис на роди-
тел/старател. 

Евидентниот лист за успех на ученикот/ученичката 
од четврто до шесто одделение се издава на Образец 
број 7 со димензии 29,7 см х 21 см, кој е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од седмо до деветто одделение на првата страна 
содржи грб и име на Република Македонија, име на ос-
новното училиштето, место и општина, назив „ЕВИ-
ДЕНТЕН ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕ-
НИЧКАТА Бројчано оценување VII-IX одделение“, 
име и презиме на ученикот/ученичката, одделение и 
учебна година, број на главна книга, место за печат, 
потпис на директорот. Втората и третата страна се це-
лина и содржат известување за успехот и поведението 
во текот на учебната година, прво тримесечје и прво 
полугодие, име и презиме на ученикот/ученичката, од-
деление, раководител на паралелката, наставни пред-
мети, оценки, активности, изостаноци и потпис на ро-
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дител/старател. Четвртата страна содржи опис на по-
стигањата на ученикот/ученичката во трето  триме-
сечје,  изостаноци и потпис на родител/старател. 

Евидентниот лист за успех на ученикот/ученичката 
од седмо до деветто одделение се издава на Образец 
број 8 со димензии 29,7 см х 21 см кој, е даден во при-
лог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од прво до трето одделение во основното училиш-
те во кое се реализира ИБ програма на првата страна 
содржи грб и име на Република Македонија, име на ос-
новното училиште-меѓународна програма за основно 
образование-ИБ програма, програма за одделенска нас-
тава (ПОН), место и општина, назив: „ЕВИДЕНТЕН 
ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА 
Описно оценување од I до III одделение“, име и прези-
ме на ученикот/ученичката, одделение и учебна го-
дина, број на главната книга, место за печат и потпис 
на директорот. Втората страна содржи име и презиме 
на ученикот/ученичката, одделение, потпис на раково-
дителот на паралелката и податоци за опис на постига-
њата на ученикот/ученичката во првото тримесечје, 
знаења, вештини, ставови, профил на ученикот/ученич-
ката и активности.  Третата страна содржи податоци за  
опис на постигањата на ученикот/ученичката во првото 
тримесечје, активности на ученикот/ученичката надвор 
од наставната програма, изостаноци (оправдани неоп-
равдани)  и потпис на родителот/старателот. Четвртата 
страна содржи име и презиме на ученикот/ученичката, 
одделение, потпис на раководителот на паралелката и 
податоци за опис на постигањата на ученикот/ученич-
ката во првото полугодие, знаења, вештини, ставови, 
профил на ученикот/ученичката и активности. Петтата 
страна содржи податоци за: опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во прво полугодие, презентација 
на постигањата на ученикот/ученичката пред родите-
лите, активности на ученикот/ученичката надвор од 
наставната програма, изостаноци (оправдани неоправ-
дани),  и потпис на родителот/старателот. Шестата 
страна содржи име и презиме на ученикот/ученичката, 
одделение, потпис на раководителот на паралелката и 
податоци за опис на постигањата на ученикот/ученич-
ката во третото тримесечје, знаења, вештини, ставови, 
профил на ученикот/ученичката и активности. Седмата 
страна содржи податоци за: опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во трето тримесечје, презентација 
на постигањата на ученикот/ученичката пред родите-
лите, активности на ученикот/ученичката надвор од 
наставната програма, изостаноци (оправдани неоправ-
дани) и потпис на родителот/старателот.   

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од прво до трето одделение во основното училиш-
те во кое се реализира ИБ програма се издава на Обра-
зец број 9 со димензии 29,7 см х 21 см, кој е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од четврто до  шесто одделение во основното учи-
лиште во кое се реализира ИБ програма на првата стра-
на содржи грб и име на Република Македонија, име на 
основното училиште-меѓународна програма за основно 
образование-ИБ програма, програма за одделенска нас-

тава (ПОН), програма за предметна настава (ППН), 
место и општина, назив: „ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА УС-
ПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА Описно и 
бројчано оценување IV - VI одделение“, име и презиме 
на ученикот/ученичката, одделение и учебна година и 
број на главната книга, место за печат и потпис на ди-
ректорот. Втората страна  содржи име и презиме на 
ученикот/ученичката, одделение, потпис на раководи-
телот на паралелката и податоци за опис на постигања-
та на ученикот/ученичката во првото тримесечје, зна-
ења, вештини, ставови, профил на ученикот/ученич-
ката, активности, за  ученикот/ученичката од VI одде-
ление се запишуваат Пристапите кон учењето. Третата 
страна содржи податоци за  опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во првото тримесечје, активности 
на ученикот/ученичката надвор од наставната прог-
рама, изостаноци (оправдани неоправдани) и потпис на 
родителот/старателот. Четвртата страна содржи име и 
презиме на ученикот/ученичката, одделение, потпис на 
раководителот на паралелката и податоци за опис на 
постигањата на ученикот/ученичката во првото полуго-
дие, наставни предмети, оценки и активности. Петтата 
страна  содржи податоци за: опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во прво полугодие, знаења, веш-
тини, ставови, профил на ученикот/ученичката, актив-
ности, за  ученикот/ученичката од VI одделение се за-
пишуваат Пристапите кон учењето), презентација на 
постигањата на ученикот/ученичката пред родителите, 
активности на ученикот/ученичката надвор од настав-
ната програма, изостаноци (оправдани неоправдани) и 
потпис на родителот/старателот.  Шестата страна сод-
ржи име и презиме на ученикот/ученичката, одделение, 
потпис на раководителот на паралелката и податоци за 
опис на постигањата на ученикот/ученичката во трето-
то тримесечје, знаења, вештини, ставови, профил на 
ученикот/ученичката, активности, за  ученикот/ученич-
ката од VI одделение се запишуваат Пристапите кон 
учењето . Седмата страна содржи податоци за: опис на 
постигањата на ученикот/ученичката во трето триме-
сечје, презентација на постигањата на ученикот/уче-
ничката пред родителите, за ученикот/ученичката во V 
одделение се запишуваат постигањата при подготовка-
та и реализацијата на завршната изложба, активности 
на ученикот/ученичката надвор од наставната прог-
рама, изостаноци (оправдани неоправдани) и потпис на 
родителот/старателот.   

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од четврто до  шесто одделение во основното учи-
лиште во кое се реализира ИБ програма се издава на 
Образец број 10 со димензии 29,7 см х 21 см, кој е да-
ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од седмо до  деветто одделение во основното учи-
лиште во кое се реализира ИБ програма на првата стра-
на  содржи грб и име на Република Македонија, име на 
основното училиште-меѓународна програма за основно 
образование-ИБ програма, програма за предметна нас-
тава (ППН), место и општина, називот: „ЕВИДЕНТЕН 
ЛИСТ ЗА УСПЕХОТ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА  
Бројчано оценување VII – IX одделение“, име и прези-
ме на ученикот/ученичката, одделение и учебна го-
дина, број на главната книга, место за печат и потпис 
на директорот. Втората страна содржи име и презиме 
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на ученикот/ученичката, одделение, потпис на раково-
дителот на паралелката и податоци за опис на постига-
њата на ученикот/ученичката во првото тримесечје, 
наставни предмети, оценки и активности. Третата стра-
на содржи податоци за  опис на постигањата на учени-
кот/ученичката во првото тримесечје, профил на уче-
никот/ученичката, Пристапи кон учењето , општестве-
но корисни акции, за ученикот/ученичката од IX одде-
ление се запишуваат постигањата при подготовката на 
„Проектот за заедницата“, активности на ученикот/уче-
ничката надвор од наставната програма,  изостаноци 
(оправдани, неоправдани) и потпис на родителот/стара-
телот. Четвртата страна содржи име и презиме на уче-
никот/ученичката, одделение, потпис на раководителот 
на паралелката и податоци за опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во првото полугодие, наставни 
предмети, оценки и активности. Петтата страна содржи 
податоци за: опис на постигањата на ученикот/ученич-
ката во прво полугодие, профил на ученикот/ученич-
ката, Пристапи кон учењето , општествено корисни ак-
ции, за ученикот/ученичката од IX одделение се запи-
шуваат постигањата при подготовката на „Проектот за 
заедницата“, презентација на постигањата на учени-
кот/ученичката пред родителите, активности на учени-
кот/ученичката надвор од наставната програма, изоста-
ноци (оправдани, неоправдани) и потпис на родите-
лот/старателот. Шестата страна содржи име и презиме 
на ученикот/ученичката, одделение, потпис на раково-
дителот на паралелката и податоци за опис на постига-
њата на ученикот/ученичката во третото тримесечје, 
наставни предмети, оценки и активности. Седмата 
страна содржи податоци за: опис на постигањата на 
ученикот/ученичката во трето тримесечје, профил на 
ученикот/ученичката, Пристапи кон учењето , општес-
твено корисни акции, за ученикот/ученичката од IX од-
деление се запишуваат постигањата при подготовката 
на „Проектот за заедницата“, презентација на постига-
њата на ученикот/ученичката пред родителите, актив-
ности на ученикот/ученичката надвор од наставната 
програма, изостаноци (оправдани, неоправдани), датум 
и потпис на родителот/старателот.   

Евидентниот лист за успехот на ученикот/ученич-
ката од седмо до  деветто одделение во основното учи-
лиште во кое се реализира ИБ програма се издава на 
Образец број 11 со димензии 29,7 см х 21 см, кој е да-
ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

Ученичката легитимација на корицата содржи грб и 
име на Република Македонија и назив „УЧЕНИЧКА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА за редовните ученици во основното 
образование“. 

На внатрешната страна под корицата, ученичката 
легитимација содржи грб и име на Република Македо-
нија, податоци за името и презиме на ученикот/ученич-
ката и место за фотографија. Првата страна содржи грб 
и име на Република Македонија и податоци за: името 
на основното училиштето, место, општина, назив 
„УЧЕНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ со име и презиме на 
ученикот/ученичката, запишана година, деловоден 
број, место за печат и потпис на директорот. Втората 
страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: број на главна книга, страница, името и 
презиме на ученикот/ученичката, податоци за учени-
кот/ученичката, запишана учебна година, име и прези-

ме на родителот/старателот, адреса и место на живеење 
на родителот/старателот, место за печат и потпис на 
директорот. Третата страна која се повторува до петта-
та страна содржи грб и име на Република Македонија и 
податоци за: отпишување на ученикот/ученичката од 
основното училиште, деловоден број на преведница, 
податоци за преминување на ученикот/ученичката во 
друго основно училиште, место за печат и потпис на 
директорот. 

Кориците на ученичката легитимација имаат црвена 
боја. 

Ученичката легитимација се издава на Образец број 
12 со димензии 12,5 см х 8,5 см, кој е даден во прилог и 
е составен дел на овој правилник.  

 
Член 15 

Ученичка книшка со постигнат успех на учени-
кот/ученичката на крајот од првото полугодие од прво 
до деветто одделение во основното училиште во кое се 
реализира ИБ програма на првата страна содржи грб и 
име на Република Македонија, име на основното учи-
лиште-меѓународна програма за основно образование-
ИБ програма, програма за одделенска настава (ПОН, 
програма за предметна настава (ППН),  место и оп-
штина, назив: „УЧЕНИЧКА КНИШКА СО ПОСТИ-
ГНАТ УСПЕХ НА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА НА 
КРАЈОТ ОД ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ  (од I до  IX одде-
ление)“, место за фотографија, име и презиме на учени-
кот/ученичката, број на главната книга, место за печат 
и потпис на директорот. Втората страна содржи опис 
на постигањата на ученикот/ученичката во првото по-
лугодие, одделение, учебна година, изостаноци (оправ-
дани неоправдани), изречени педагошки мерки, потпис 
на раководителот на паралелката,  датум и потпис на 
родителот/старателот. 

Кориците на ученичката легитимација имаат црвена 
боја. 

Ученичка книшка со постигнат успех на учени-
кот/ученичката на крајот од првото полугодие од прво 
до деветто одделение во основното училиште во кое се 
реализира ИБ програма се издава на Образец број 13 со 
димензии 29,7 см х 21 см, кој е даден во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 16 

Свидетелството за завршено прво, второ, односно 
третто одделение на првата страна содржи грб и име на 
Република Македонија, име и место на основното учи-
лиште, општина, број на главната книга, назив: “СВИ-
ДЕТЕЛСТВО за успехот во ______ одделение”, лични 
податоци за ученикот/ученичката и постигнат успех. 
Втората страна содржи податоци за завршено одделе-
ние, општ успех на ученикот/ученичката, датум, дело-
воден број и место на издавањето на свидетелството, 
потпис на одделенскиот раководител и на директорот, 
место за печат на основното училиште, број и датум на 
актот со кој е верифицирано основното училиште, како 
и издавач. 

Свидетелството за завршено прво, второ, односно 
третто одделение се издава на Образец број 14 на свет-
ло зелена основа, со димензии 29,7 см х 21 см на која е 
претставен грбот на Република Македонија. Образецот 
број 14 е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник. 
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Член 17 
Свидетелството за завршено четврто до деветто од-

деление на првата страна содржи грб и име на Репуб-
лика Македонија, име и место на основното училиште, 
општина, број на главната книга и година, назив „СВИ-
ДЕТЕЛСТВО за успехот во одделение“, личните пода-
тоци за ученикот/ученичката и постигнатиот успех од 
задолжителните и од изборните наставни предмети. 
Втората страна содржи податоци за поведението на 
ученикот/ученичката, изостаноци на ученикот/ученич-
ката, завршено одделение, општ успех, место на изда-
вање на на свидетелство, датум, деловоден број,  пот-
пис на раководителот на паралелката и на директорот, 
место за печат на основното училиште, бројот и дату-
мот на актот со кој е верифицирано основното учи-
лиште, како и издавач. 

Свидетелството за завршено четврто до деветто од-
деление се издава на Образец број 15 на светло сина 
основа, со димензии 29,7 см х 21 см на која е претста-
вен грбот на Република Македонија. Образецот број 15 
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

Додатокот на свидетелство за резултатите од ек-
стерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците содржи грб и име на Република Македонија, 
име и место на основното училиште, општина, број на 
главната книга и година, назив „ДОДАТОК НА СВИ-
ДЕТЕЛСТВО за резултатите од екстерното проверува-
ње на постигањето на успехот на ученикот/ученичката 
во  _________  одделение“, личните податоци за учени-
кот/ученичката, постигнатиот успех од екстерното про-
верување на постигањата на успехот од наставните 
предмети, место на издавање на додатокот на свидетел-
ство, датум, деловоден број, потпис на раководителот 
на паралелката и на директорот, место за печат на ос-
новното училиште, бројот и датумот на актот со кој е 
верифицирано основното училиште, како и издавач. 

Додатокот на свидетелство за резултатите од ек-
стерното проверување на постигањето на успехот на 
учениците се издава на Образец број 16 на светло сина 
основа со димензии 29,7 см × 21 см на која е претста-
вен грбот на Република Македонија. Образецот број 16 
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 19 

Преведницата за учениците од прво, второ, односно 
трето одделение содржи грб и име на Република Маке-
донија, име и место на основното училиштето, оп-
штина, број на главната книга, учебна година, назив: 
“ПРЕВЕДНИЦА”, личните податоци за ученикот/уче-
ничката, постигнатиот успех, податоци за поведението, 
изостаноци на ученикот/ученичката, датумот на прес-
танокот на посетување на основното училиште, број на 
издадена ученичка легитимација, деловоден број и да-
тум на издавањето на преведницата, потпис на одде-
ленскиот раководител и на директорот, место за печат 
на основното училиште и известување дека учени-
кот/ученичката е запишан во друго основно училиште. 

Преведницата за учениците од прво, второ, односно 
трето одделение се издава на Образец број 17 со ди-
мензии 29,7 см х 21 см, кој е даден во прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 20 

Преведницата за учениците од четврто до деветто 

одделение содржи грб и име на Република Македонија, 

име и место на основното училиште, општина, број на 

главната книга, учебна година, назив: “ПРЕВЕД-

НИЦА”, личните податоци за ученикот/ученичката, по-

стигнатиот успех во прво и второ полугодие по задол-

жителните и изборните наставни предмети, податоци 

за поведението, изостаноци на ученикот/ученичката, 

датумот на престанокот на посетување на основното 

училиште, број на издадена ученичка легитимација, де-

ловоден број и датум на издавањето на преведницата, 

потпис на раководителот на паралелката и на директо-

рот, место за печат на основното училиште и известу-

вање дека ученикот/ученичката е запишан во друго ос-

новно училиште. 

Преведницата за учениците од четврто до деветто 

одделение се издава на Образец број 18 со димензии 

29,7 см х 21 см кој е даден во прилог и е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 21 

Обрасците број 14, 15 и 16 се печатат на хартија 

А1-115 грамска со воден жиг и флуоросцентни влакна, 

а грбот на Република Македонија се печати со златна 

фолија со заштитни знаци. 

 

Член 22 

Педагошката документација и евиденција се водат 

уредно од страна на директорот на основното учи-

лиште, одделенскиот раководител, раководителот на 

паралалката, наставниците по одделни предмети и 

стручните соработници на училиштето. 

 

Член 23 

Во педагошката документација во која е извршен 

погрешен упис, може да се вршат исправки. 

Исправката се врши така што со црвено мастило со 

тенка линија се прецртува податокот што се исправа и 

над него, со истото мастило се испишува исправениот 

податок, а потоа во забелешка се внесува бројот на ре-

шението со кое се врши исправката и забелешката се 

заверува со потпис и печат на директорот на основното 

училиште. 

 

Член 24 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на педагошката документација и евиденција во ос-

новното училиште, како и начинот на нивното водење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  

41/09, 64/09, 147/09, 115/10,  26/11 и 132/12). 

                  

Член 25 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

4976. 

Врз основа на член 196-д став 4 и член 2 став 1 точ-

ка 21 од Изборниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 

196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и Заклучо-

кот на Државната изборна комисија за објавување на 

конечни резултати и распределба на мандати за избор 

на пратеници во Собранието на Република Македонија, 

бр.10-4191/1 од 28.12.2016 година, а во врска со Одлу-

ката за именување членови на Привремената комисија 

за следење на медиумско претставување бр.02-3943/1 

од 09.08.2016 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.150/16 и 167/16) и Одлуката за имену-

вање член на Привремената комисија за следење на ме-

диумско претставување бр.02-4251/1 од 01.09.2016 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.167/16), Директорот на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги на 28.12.2016 година ја до-

несе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ПРИВРЕ-

МЕНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА МЕДИ-

УМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ 

 

1. Се констатира дека на 28-ми декември 2016 годи-

на на петте члена на Привремената комисија за следе-

ње на медиумско претставување, и тоа: Димишкова 

Слаѓана, Костовски Љубомир, Трпеноски Горан, Чили-

манов Цветин и Хазири Љуљзим, им престанува ман-

датот, поради истекот на времето за кое беа именувани, 

односно поради завршување на изборниот процес на 

предвремените избори за пратеници во Собранието на 

Република Македонија кои се одржаа на 11-ти декем-

ври 2016 година.  

2. Со престанокот на мандатот на петте члена на 

Привремената комисија за следење на медиумско прет-

ставување наведени во точка 1 на оваа одлука, им прес-

танува и правото на исплата на месечен надоместок за 

нивната работа. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 196-г од Законот за изменување и 

дополнување на Изборниот Законик („Службен весник 

на Република Макеоднија“ бр.142/16), во рамките на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги се формираше Привремена комисија за следење на 

медиумско претставување која врши мониторинг на 

спроведување на одредбите од членовите 75, 75-а, 75-б, 

75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г и 77 од 

Изборниот Законик. 

Со Одлука бр.02-3943/1 од 9.8.2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

150/16), Директорот на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги именуваше четири чле-

на на Привремената комисија за следење на медиум-

ско претставување, и тоа: Димишкова Слаѓана, Кос-

товски Љубомир, Трпеноски Горан и Чилиманов 

Цветин. На 1.9.2016 година, Директорот на Агенци-

јата донесе Одлука бр.02-4251/1 од 1.9.2016 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.167/16), со која го именуваше Хазири Љуљзим за 

петти член на Привремената комисија за следење на 

медиумско претставување.  

Согласно член 196-д став 4 од Изборниот законик, 

мандатот на Привремената комисија трае до завршува-

њето на изборниот процес на предвремените избори за 

пратеници во Собранието на Република Македонија 

кои ќе се одржат во 2016 година.  

Изборниот процес согласно член 2 став 1 точка 

21 од Изборниот законик, е времето од донесување-

то на актот за распишување на изборите до објавува-

њето на конечните резултати од одржаните избори, 

на ниво на општина, градот Скопје, односно избор-

ната единица каде се врши изборот. Со оглед дека на 

28.12.2016 година Државната изборна комисија до 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги со Допис, бр.10-4191/3 од 28.12.2016 година 

(наш бр.03-6720/1 од 28.12.2016 година) го достави 

Заклучокот за објавување на конечни резултати и 

распределба на мандати за избор на пратеници во 

Собранието на Република Македонија, бр.10-4191/1 

од 28.12.2016 година, се констатира дека на петте 

члена на Привремената комисија за следење на ме-

диумско претставување, и тоа: Димишкова Слаѓана, 

Костовски Љубомир, Трпеноски Горан, Чилиманов 

Цветин и Хазири Љуљзим, на 28-ми декември 2016 

година им престанува мандатот, поради истекот на 

времето за кое беа именувани, односно поради зав-

ршување на изборниот процес на предвремените из-

бори за пратеници во Собранието на Република Ма-

кедонија кои се одржаа на 11-ти декември 2016 го-

дина. Со престанокот на мандатот на петте члена на 

Привремената комисија за следење на медиумско 

претставување наведени во точка 1 на оваа одлука, 

им престанува и правото на исплата на месечен на-

доместок за нивната работа. 

Врз основа на сето погоре наведено се одлучи како 

во диспозитивот на оваа одлука. 

 

Бр.02-6721/1 Агенција 

28 декември 2016 година за аудио и  аудиовизуелни 

Скопје медиумски услуги 

 Директор, 

 д-р Зоран Трајчевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

4977. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 

Г О Д И Ш Н А  Н А Р Е Д Б А  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕР-

КИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО 

ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИ-

ДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ 

ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  

ВО 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 

Општа одредба 
 
Со оваа наредба се определуваат ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јавното здравство од 
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од жи-
вотни или производи од животинско потекло, кои тре-
ба да се извршат во 2017 година. 

 

Член 2 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции 
 
(1) Мониторингот над одгледувањето на животните 

и примарното производство на храна од животинско 
потекло се врши заради откривање на присуство на ре-
зидуи од ветеринарно-медицински препарати и конта-

миненти и недозволени супстанции во живи животни и 
храна од животинско потекло, нивните производи и су-
ровини, и суровини и храната за животни како и нивна-
та животна средина, за заштита на здравјето на луѓето 
и обезбедување на услови за непречен промет со про-
изводи од животинско потекло.  

(2) Мониторингот се спроведува на фарми, кла-

ници, млекарници, објекти за одгледување на животни 
и преработка на производи и храна од животинско по-
текло и други оператори со храна од животинско по-
текло.  

(3) Мониторингот на резидуи, контаминенти и не-
дозволени супстанции се спроведува согласно Правил-
никот за начинот на вршење на мониторинг и контрола 

на присуството на резидуи и контаминенти во живите 
животни и храната од животинско потекло, начинот на 
вршење на официјалните контроли и постапките за мо-
ниторинг и контрола на резидуи и недозволени суп-
станции и мерките кои се преземаат во случај на сом-
нение и на позитивен наод на присуство на резидуи и 
недозволени супстанции ( 

*1
).  

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските  испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2017 го-
дина. 

(5) Освен мониторингот на резидуи, контаминенти 
и недозволени супстанции од став (3)  на овој член, 
операторите со храна треба да обезбедат и контрола на 

резидуи врз основа на сопствена анализа на ризик, спе-
цифичен за одреден вид/категорија на објект, потекло-
то на суровината и производниот процес. 

 
Член 3 

Мониторинг на афлатоксин во млеко 
 
(1) Операторите со млеко треба да спроведуваат по-

стапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата 
за максималните нивоа на микотоксини од Правилни-
кот за општите барања за безбедност на храната во од-
нос на максималните нивоа на одделни контаминенти 
(

*2
) Прилог дел 2 точка 2.1.13 (афлатоксин М 1) со ла-

бораториско испитување, кои треба да вклучуваат и ла-
бораториско испитување при прием на сурово млеко и 
млеко во објектите за преработка на млеко.  

(2) Лабораториското испитување од став (1) на 
овојчлен треба да се врши со метод на репрезентативна 
мостра под надзор на официјален ветеринар при што во 
периодот од 1 декември до 30 април испитувањето треба 
да се врши еднаш во две недели, а во периодот од 1 мај 
до 30 ноември треба да се врши еднаш месечно. 

 
Член 4 

Микробиолошки критериуми за храната  
од животинско потекло 

 
(1) Заради спроведување на лабораториските испи-

тувањата на храната од животинско потекло во однос 
на усогласеноста со микробиолошките критериуми ут-
врдени во Правилникот за посебните барања кои се од-
несуваат на микробиолошките критериуми за храната 
(

*3
) операторите со храна од животинско потекло треба 

да воспостават соодветен план за земање на мостри за 
испитувања на вредностите на определените микроби-
олошки криериуми, и спроведување на анализи и им-
плементирање на корективни активности.   

(2) Плановите за земање на мостри од став (1) на 
овој член за одреден вид/категорија на објект треба да 
содржат најмалку број на мостри и временски интервал 
на кој се земаат истите, во согласност со фреквенциите 
од Планот за фрекфенција на земање мостри даден во 
Прилог кој е составен дел на оваа наредба.   

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се 
незадоволителни, операторите со храна треба да презе-
маат мерки согласно Правилникот за посебните барања 
кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за 
храната (

*3
) и други активности неопходни за заштита 

на здравјето на потрошувачите.  
(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-

цијалните ветеринари зема мостри за утврдување на 
исполнување на микробиолошките критериуми и вери-
фикување на критериумите за безбедноста на храната и 
критериумите за хигиената на процесот согласно Пра-
вилникот за посебните барања кои се однесуваат на 
микробиолошките критериуми за храната (

*3
) врз осно-

ва на анализа на ризик односно фрекфенција дадена во 
Прилогот на оваа наредба, или при сомнеж дека храна-
та не е безбедна.    

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри и лабораториското испитување од 
став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програ-
мата за користење на средствата за ветеринарно јавно 
здравство во 2017 година. 
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Член 5 
Мониторинг на присуство на Listeria monocytogenes 

 
(1) Операторите со храна од животинско потекло 

треба да востановат процедура за испитување на репре-
зентативен примерок од најмалку една мостра по група 
на производи (по тип на производство-третман и тип 
на суровина), на готов производ и брисеви од работна-
та средина еднаш месечно со цел исполнување на по-
себните барања за безбедност на храната на Listeria 
monocytogenes по однос на микробиолошките критери-
уми согласно Правилникот за посебните барања кои се 
однесуваат на микробиолошките критериуми за храна-
та (

*3
). 

(2) Земањето на мостри за лабораториското испиту-
вање од став (1) на овој член треба да се врши под над-
зор на официјален ветеринар, според Планот за фрек-
фенција на земање мостри согласно Прилогот од оваа 
наредба.   

 
Член 6 

Контрола на микробиолошките критериуми  
за сурово млеко 

 
Сите оператори со храна (примарни производители 

на млеко и објекти за преработка на млеко) кои ставаат 
во промет млеко за исхрана на луѓето треба да вршат  
испитување на суровото млеко во согласност со крите-
риумите за соматски клетки и број на микроорганизми 
на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно 

два пати месечно согласно Правилникот за посебните 
барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката 
на вршење на службените контроли на млекото и млеч-
ните производи (

*4
). 

 
Член 7 

Контрола на операторите со храна кои  

произведуваат млеко 
 
Агенцијата за храна и ветеринарство еднаш годиш-

но во секое одгледувалиште за производство на млеко 
зема мостри на млеко за утврдување на исполнување 
на условите за производство на сурово млеко согласно 
Правилникот за посебните барања за безбедност и хи-

гиена и начинот и постапката на вршење на службени-
те контроли на млекото и млечните производи (

*4
) во 

однос на:   
- вкупниот број на микроорганизми; 
- бројот на соматски клетки; 
- хемиски состав и 
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени 

супстанции. 

 
Член 8 

Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози 
 
(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-

онози се врши заради идентификување и карактеризи-
рање на опасностите, процена на изложеноста и ут-

врдување на ризикот поврзан со зоонози и причините-
ли на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и 
обезбедување на услови за непречен промет со произ-
води од животинско потекло.  

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зооно-
зи се врши во сите фази на ланецот на производство на 
храна, а особено на ниво на примарно производство, 
вклучително и производство на храна за животни.  

Агенцијата спроведува мониторинг на: 
- Salmonella spp. во кланици од трупови од бројлери 

и товени мисирки, од трупови од товени свињи и од 
трупови од говеда под една година старост 

- C. jejuni  кај живина при колење во кланиците; 
- C. Coli при колење на бројлери и при колење на 

товени свињи; 
- E. Coli при колење на бројлери и товени мисирки, 

при колење на товени свињи и говеда под една година 
старост; 

- E. coli која произведува ESBL, AmpC или карбапе-
немази при колење на бројлери и товени мисирки, при 
колење на товени свињи и говеда под една година ста-
рост и од примероци од свежо месо од бројлери, од 
свинско месо и од говедско месо, собрани од малопро-
дажба; 

- E. faecalis и E. faecium при колење на бројлери и 
товени мисирки и при колење на товени свињи и гове-
да под една година старост. 

(3) Средствата за надоместување на трошоците за зе-

мањето мостри и лабораториските испитувања се обез-
бедуваат согласно Програмата за користење на средства-
та за ветеринарно јавно здравство во 2017 година. 

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители 
на зоонози од став (1) на овој  член  кој се спроведува 
согласно оваа наредба, операторите со храна треба да 
обезбедат и контрола на зоонозите и причинителите на 
зоонози  врз основа на сопствена анализа на ризик, спе-

цифичен за одредени вид/категорија на објект, потек-
лото на суровината и производниот процес.  

 (5) Операторите кои произведуваат храна за живот-
ни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење 
на бактериолошка анализа во лабораторија од сите су-
ровини од животинско потекло кои се користат за про-
изводство на храна за животни, пред приготвувањето 

на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентатив-
на мостра од сите готови крмни смески.  

(6) Заради утврдување на сите видови салмонели 
потребно е во резултатите од лабораторискиот  наод да 
се наведат сите серотипови утврдени со лабораторис-
кото испитување. 

(7) Доколку во согласност со Правилникот за начи-

нот на вршење на официјалните контроли и постапките 
за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози 
и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се 
редовно предмет на мониторинг (

*5
), Националниот 

контролен план за намалување на салмонелозата кај 
кокошките несилки (Gallus gallus) во Република Маке-
донија утврден во Правилникот за начинот на вршење 

на официјални контроли на Салмонела и други одреде-
ни алиментарни интоксикации (

*6
) и Критериумите за 

хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3, 2.1.4 и 
2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот за по-
себните барања кои се однесуваат на микробиолошки-
те критериуми за храната (

*3
) биде изолиран изолат  на 

Salmonella spp., C. coli, C. jejuni, индикатор коменсални 
E. coli, E. faecalis и E. faecium, Агенцијата постапува 

согласно прописот утврден во член 73 став (2) од Зако-
нот за безбедност на храната (

*7
).  
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Член 9 
Мониторинг на квалитетот на храната  

од животинско потекло 
 
(1) Мониторингот на квалитетот на храната од жи-

вотинско потекло се врши заради утврдување на степе-
нот на исполнување на барањата за квалитет на храна-

та од животинско потекло од страна на операторите со 
храна од животинско потекло.  

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот 
на производство и промет на храната.  

(3) Мониторингот од страна на Агенцијата за храна 
и ветеринарство се спроведува преку oфицијалните ве-
теринари при вршењето на контрола на квалитетот на 

храната од животинско потекло во тековната година 
при што треба да земат мостри од објектите за прера-
ботка на храната од животинско потекло и/или од ма-
лопродажба, со чие лабораториско испитување посеб-
но ќе се посвети внимание на: 

1) млеко и производи од млеко: 
- присуство на растителни масти во млеко и произ-

води од млеко (квалитативно и квантитативно) и  
- содржина на масти и вкупни суви материи во мле-

ко и производи од млеко согласно Правилникот за ба-
рања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за 
квалитет на конзумното млеко, млечните производи и 
употребата на нивните називи, квалитетот и активноста 
на стартер културите, сирилата и други специфични 
материи и начинот на нивна употреба, начинот на до-

полнително означување на млекото и млечните произ-
води како и дозволеното отстапување на тежината во 
однос на декларираната (

*8
): 

2) месо, мелено месо и производи од месо: 
- присуство на МОМ во производи од месо  (квали-

тативно и квантитативно); 
- вкупни протеини од месо во производи од месо; 
- содржина на калциум во МОМ и мелено месо; 
- потекло на протеините во производи од месо сог-

ласно Правилникот за барањата во однос на квалитетот 
на мелено месо, подготовки од месо и производи од 
месо (

*9
): 

3) мед: 
- присуство на сахароза, фруктоза и гликоза во ме-

дот и 
- вид и потекло на медот - поленска анализа соглас-

но Правилникот за стандардите и начинот на одредува-
ње на квалитетот и начинот на пакување и означување 
на производите од пчели по однос на квалитетот(

*10
): 

(4) Средствата за надоместување на трошоците за зе-
мањето мостри и лабораториските испитувања се обез-
бедуваат согласно Програмата за користење на средства-
та за ветеринарно јавно здравство во 2017 година. 

 
Член 10 

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и 

квалитет на храната за животни, нуспроизводи од жи-
вотинско потекло кои се употребуваат за исхрана на 
животни и други производи за исхрана на животните 

 
(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши заради 
утврдување на степенот на исполнување на барањата 
за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на хра-

ната за животни, нуспроизводите од животинско по-
текло кои се употребуваат за исхрана на животните и 
другите производи за исхрана на животните.  

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-
ност и квалитет на храната за животни, нуспроизводи-
те од животинско потекло кои се употребуваат за ис-
храна на животните и другите производи за исхрана на 
животните се врши во сите фази на ланецот на произ-
водство и промет на храната за животни. Истиот се 
спроведува на пратки од увоз, производство, преработ-
ка и дистрибуција на храна за животни заради открива-
ње на присуство на бактерии од видот Salmonella, на 
резидуи од микотоксини, тешки метали, микроеле-
менти, пестициди, диоксини (и супстанции слични на 
диоксини), одредување на состојки од животинско по-
текло, кокцидиостатици и недозволени додатоци во 
храната за животни.  

(3) Мониторингот на присуство на бактерии од ви-
дот Salmonella, на резидуи од микотоксини, тешки ме-
тали, микроелементи, пестициди, диоксини (и суп-

станци слични на диоксини), одредување на состојки 
од животинско потекло, кокцидиостатици и недозволе-
ни додатоци во храна за животни се спроведува соглас-
но Правилникот за начинот и постапката за земање 
примероци, начин и методи на вршење на лабораторис-
ки анализи на храната за животни (

*11
), Правилникот за 

општи и посебни барања за безбедност на храната за 
животни (

*12
) и Правилникот за листа на непожелни 

супстанции во храната за животни и максимално доз-
волено ниво како и критичните точки за спроведување 
на истражување за идентификација на изворот и при-
чините за пречекорување на максимално дозволеното 
ниво (

*13
), Правилникот за поблиските услови, начинот 

и постапката за спроведување и примена на забраните 
за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на 

животните, како и посебните услови кои треба да ги 
исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните 
при увоз и извоз (

*14
), Правилникот за условите кои 

треба да ги исполнуваат објектите за производство на 
храна за домашни миленици и техничките објекти за 
нуспроизводи од животинско потекло и посебните тех-
нички услови и постапки за преработка при ставање во 

промет и увоз на храна за домашни миленици и тех-
нички производи од нуспроизводи од животинско по-
текло (

*15
), Правилникот за посебните услови во однос 

на објектите, техничката опременост, како и постапки-
те и условите за вршење на соодветна дејност кои тре-
ба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Ка-
тегорија 3 материјали и посебните услови за прерабо-

тени животински протеини и други преработени произ-
води кои може да се користат како материјал за исхра-
на на животните (

*16
) и согласно прописот утврден во 

член 76-а став (7) од Законот за безбедност на храната 
на животните (

*17
).  

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето мостри и лабораториските испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2017 го-
дина. 

(5) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска ис-
правност и квалитет на храната за животни, нуспроиз-
води од животинско потекло кои се употребуваат за ис-
храна на животни и други производи за исхрана на жи-
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вотните од став (1) на овој член, операторите со храна 
за животни треба да обезбедат контрола и мониторинг 
на безбедност, хигиенска исправност и квалитет на 
храната за животни врз основа на сопствена анализа на 
ризик, специфичен за одреден вид/категорија на објект, 
потеклото на суровината и производниот процес.  

(6) Операторите кои произведуваат храна за живот-
ни треба да земаат и доставуваат на лабораториска ана-
лиза мостри од сите суровини кои се користат за про-
изводство на храна за животни, пред приготвувањето 
на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентатив-
на мостра од сите готови крмни смеси за утврдување 
на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект 
на микробиолошките критериуми и присуство на кон-
таминенти и непожелни супстанции врз основа на соп-
ствена анализа на ризик, специфичен за одреден 
вид/категорија на објект, потеклото на суровината и 
производниот процес.  

(7) Операторите со нуспроизводи од животинско 

потекло кои се користат за исхрана на животните треба 
редовно да земаат и доставуваат на лабораториска ана-
лиза мостри од дериватите на нуспроизводите од живо-
тинско потекло и крмните смеси кои содржат нуспро-
изводи од животинско потекло, на начин и фреквенци-
ја пропишани во Правилникот за поблиските услови, 
начинот и постапката за спроведување и примена на 

забраните за употреба на одредени нуспроизводи во 
исхраната на животните, како и посебните услови кои 
треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на 
животните при увоз и извоз (

*14
), Правилникот за усло-

вите кои треба да ги исполнуваат објектите за произ-
водство на храна за домашни миленици и техничките 
објекти за нуспроизводи од животинско потекло и по-

себните технички услови и постапки за преработка при 
ставање во промет и увоз на храна за домашни милени-
ци и технички производи од нуспроизводи од животин-
ско потекло (

*15
) и Правилникот за посебните услови во 

однос на објектите, техничката опременост, како и по-
стапките и условите за вршење на соодветна дејност 
кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти 

за Категорија 3 материјали и посебните услови за пре-
работени животински протеини и други преработени 
производи кои може да се користат како материјал за 
исхрана на животните (

*16
). 

 
Член 11 

Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност 

и квалитет на техничките производи добиени од 

нуспроизводи од животинско потекло, преработе-

ните животински протеини добиени од Категорија 

1 и 2 материјали на нуспроизводи од животинско 

потекло, олеохемиските производи, резидуи од 

разлагање и органски ѓубрива и подобрувачи на почва 
 
(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на техничките производи добиени од 
нуспроизводи од животинско потекло, преработените 
животински протеини добиени од Категорија 1 и 2 ма-
теријали на нуспроизводи од животинско потекло, оле-
охемиските производи, резидуи од разлагање и орган-
ски ѓубрива и подобрувачи на почва се врши во сите 
фази на ланецот на производство и промет. Истиот се 
спроведува на пратки од увоз, производство, преработ-

ка и дистрибуција заради откривање на присуство на 
бактерии и одредување на максималното ниво на вкуп-
ните преостанати нерастворливи нечистотии.   

(2) Мониторингот на присуство на бактерии и одре-

дување на максималното ниво на вкупните преостана-

ти нерастворливи нечистотии се спроведува согласно 

Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат 

објектите за производство на храна за домашни миле-

ници и техничките објекти за нуспроизводи од живо-

тинско потекло и посебните технички услови и поста-

пки за преработка при ставање во промет и увоз на хра-

на за домашни миленици и технички производи од нус-

производи од животинско потекло (
*15

), Правилникот 

за посебните услови во однос на објектите, техничката 

опременост како и постапките и барањата за вршење 

на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат пре-

работувачките објекти за Категорија 1 материјали и 

Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животин-

ско потекло (
*18

) и Правилникот за посебните услови во 

однос на објектите, техничката опременост, како и по-

стапките и условите за вршење на соодветна дејност 

кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и 

објектите за производство на биогас и компост (
*19

).  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 

земањето мостри и лабораториските испитувања се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2017 го-

дина. 

(4) Освен мониторинг на безбедност, хигиенска ис-

правност и квалитет на техничките производи добиени 

од нуспроизводи од животинско потекло, преработени-

те животински протеини добиени од Категорија 1 и 2 

материјали на нуспроизводи од животинско потекло, 

олеохемиските производи, резидуи од разлагање и ор-

гански ѓубрива и подобрувачи на почва од став (1) на 

овој член, операторите со нуспроизводи од животинско 

потекло треба да обезбедат контрола и мониторинг на 

безбедност, хигиенска исправност и квалитет на произ-

водот врз основа на сопствена анализа на ризик, специ-

фичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото 

на суровината и производниот процес.  

 (5) Операторите со нуспроизводи од животинско 

потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабо-

раториска анализа мостри од производите, на начин и 

фреквенција пропишани во Правилникот за условите 

кои треба да ги исполнуваат објектите за производство 

на храна за домашни миленици и техничките објекти за 

нуспроизводи од животинско потекло и посебните тех-

нички услови и постапки за преработка при ставање во 

промет и увоз на храна за домашни миленици и тех-

нички производи од нуспроизводи од животинско по-

текло (
*15

), Правилникот за посебните услови во однос 

на објектите, техничката опременост како и постапките 

и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба 

да ги исполнуваат преработувачките објекти за Катего-

рија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспро-

изводи од животинско потекло (
*18

) и Правилникот за 

посебните услови во однос на објектите, техничката 

опременост, како и постапките и условите за вршење 

на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олео-

хемиските објекти и објектите за производство на био-

гас и компост (
*19

).  
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Член 12 
Контрола на штетници 

 
Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на 

животната средина и здравствена заштита на живот-
ните, операторите со храна од животинско потекло, 
операторите со храна за животни и операторите со нус-
производи од животинско потекло треба да воспоста-
ват соодветни програми за контрола на штетници, сог-
ласно технолошките карактеристики на процесот на 
производство на операторот. Дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација (ДДД) треба да се спроведе од 
страна на операторот, односно правни лица кои се 
одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите 
од областа на здравството и ветеринарното здравство. 

 
Член 13 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции, 

мониторинг на хигиенската исправност и квалитет 

на храната од животинско потекло, храната за жи-
вотни и нуспроизводите од животинско потекло и 
нивните деривати и микробиолошки критериуми 

при увоз на производи од животинско потекло, хра-
ната за животни и нуспроизводите од животинско 

потекло и нивните деривати 
 
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-

цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри од храна од животинско 
потекло, храна за животни и нуспроизводи од живо-
тинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во 
Република  Македонија со цел вршење на мониторинг 
заради откривање на присуство на резидуи и недозво-
лени супстанции кај живи животни, нивни производи и 
суровини со цел заштита на здравјето на луѓето и обез-
бедување на услови за непречен промет со производи 
од животинско потекло. 

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри на храната од животин-
ско потекло,  храната за животни и нуспроизводите од 
животинско потекло и нивните деривати кои се увезу-
ваат во Република Македонија со цел вршење на мони-
торинг на хигиенската исправност и квалитет заради 
утврдување на степенот на исполнување на барањата 
за хигиенска исправност и квалитет. 

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема мостри на храната од животин-
ско потекло, храната за животни и нуспроизводите од 
животинско потекло и нивните деривати кои се увезу-
ваат во Република Македонија заради утврдување на 
исполнувањето на условите на микробиолошките кри-
териуми и верификување на критериумите за безбед-
ност на храната и критериумите за хигиената на проце-
сот согласно Правилникот за посебните барања кои се 
однесуваат на микробиолошките критериуми за храна-
та (*3), прописите за безбедност на храна за животни и 
прописите за нуспроизводи од животинско потекло. 

(4) Испитувањата од ставовите (1), (2) и (3) од овој 
член се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство, 
а средствата за надоместување на трошоците се обезбе-
дуваат согласно Програмата за користење на средствата 
за ветеринарно јавно здравство во  2017 година.   

(5) Средствата за надоместување на трошоците за зе-
мањето мостри при задолжителното лабораториско ис-
питување на следните десет пратки со производи од жи-
вотинско потекло и храната за животни, во случај кога 
производите од животинско потекло и храната за живот-
ни не ги исполнуваат условите утврдени со прописите 
од областа на ветеринарното здравство и безбедност на 
храната се на товар на увозникот на производите.  

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабора-
ториските испитувања на производи од животинско по-
текло и храна за животни кога земањето мостри од  
ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при 
постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се 
на товар на увозникот на производите. 

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) 
и (3)  од овој член се врши согласно одредбите од Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, лис-
та на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, фор-

мата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат или други документи што ја придружува пратката 
со живи животни, аквакултура и производи од животин-
ско потекло, како и начинот и постапката на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло (

*20
) и Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, начинот и постапката за вршење провер-

ка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспро-
изводи од животинско потекло, формата и содржината 
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-
кументи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи 
од животинско потекло, како и листата на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит (

*21
). 

(8) Операторите кои увезуваат храна од животинско 

потекло и храна за исхрана на животните треба да зе-
маат и доставуваат на лабораториска анализа мостри 
од сите видови на храна кои ги увезуваат заради ут-
врдување на исполнување на барањата за безбедност 
од аспект на микробиолошките критериуми и присус-
тво на контаминенти и непожелни супстанции врз ос-
нова на сопствена анализа на ризик, специфичен за од-

реден вид/категорија на објект, потеклото на суровина-
та и производниот процес.  

(9) Операторите од став (8) на овој член земањето 
на мостри го вршат на основа на изготвен план кој го 
доставуваат на проверка на официјалниот ветеринар 
надлежен за контрола на објектот кој содржи лаборато-
риско испитување на увезените пратки со опфат на си-

те релевантни ризици по безбедност (микробиолошко, 
хемиско и контаминенти) во зависност од видот и ти-
пот на храна од животинско потекло и храна за исхрана 
на животните. 

 
Член 14 

Влегување во сила 
 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 

Бр. 02-5446/1 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
27 декември 2016 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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4978. 

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 

154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе 

 

Г О Д И Ш Н А  Н А Р Е Д Б А  

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2017 ГОДИНА 

 

Член 1 

Спроведување на мерки за здравствена заштита на 

животните 

 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2017 година 

ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на жи-

вотните од заразни болести: 

 

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 

 

1.1 Класична чума кај свињите 

 

Превентивната вакцинација против класична чума 

кај свињите, задолжително ќе се врши на целата тери-

торија на Република Македонија.  

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 

целата година со атенуирана вакцина, според упатство-

то на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе 

се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцини-

раат двократно, согласно упатството на производите-

лот на вакцината.  

Во прометот може да се пуштаат само имуни 

свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку 

седум дена пред пуштањето во промет.  

За утврдување на постигнатиот имунитет со вакци-

нирање на свињите ќе се земаат мостри. Определува-

њето на постигнатиот имунитет ќе се врши со дијаг-

ностичките тестови, временските рокови и на начин ут-

врден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за 

безбедност на храната. 

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-

рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-

нат мерките пропишани во Правилникот за мерки за 

сузбивање и искоренување на класична чума кај сви-

њите(*1). 

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети 

заради сузбивање на класична чума на свињите, на соп-

ственикот на животните, согласно член 49 став (3) од 

Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надо-

месток на штетата. Доколку свињите не биле вакцини-

рани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинација против класична чума 

кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат 

повеќе од десет животни годишно во целост се на то-

вар на одгледувачот/сопственикот на животните. Тро-

шоците за вакцинација против класична чума кај сви-

њите во одгледувалишта во кои се одгледуваат десет и 

помалку од десет животни годишно во целост се на то-

вар на Агенцијата за храна и ветеринарство и се испла-

ќаат согласно одредбите од Програмата за користење 

на средства за здравствена заштита на животните во 

2017 година и согласно Одлуката за висината на надо-

местоците за спроведување на активности од јавен ин-

терес од областа на здравствена заштита на животните. 

Трошоците за утврдување на имунитетот во целост се 

на товар на Програмата за користење на средства за 

здравствена заштита на животните во 2017 година. 

 

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ 

КАЈ КУЧИЊАТА 

 

2.1 Беснило и дехелментизација 

Во 2017 година, сите домашни кучиња и мачки тре-

ба да бидат вакцинирани против беснило на целата те-

риторија на Република Македонија. Вакцинацијата тре-

ба да се врши согласно Правилникот за начинот и по-

стапката за пријавување на беснило кај домашни и ди-

ви животни и мерки кои треба да се преземат за сузби-

вање и искоренување на беснилото. 

Паралелно со вакцинацијата против беснило, жи-

вотните задолжително треба да бидат и дехелментизи-

рани со средство кое делува против Ехинококозата.  

Трошоците за вакцинацијата против беснило и 

дехелментизацијата во целост се на товар на сопстве-

ниците на животните согласно Одлуката за висината на 

надоместоците за спроведување на активности од јавен 

интерес од областа на здравствена заштита на живот-

ните. 
 

2.2 Бездомни кучиња 

 

Бездомни кучиња кои согласно член 28 од Законот 

за заштита и благосостојба на животните привремено 

се задржани во прифатилиштата задолжително треба 

да бидат вакцинирани против беснило, дехелментизи-

рани со средство кое делува против ехинококозата и 

испитани на лајшманиоза во Националната референтна 

лабораторија. Кучињата кај кои ќе се утврди позитивен 

тест на лајшманиоза треба да бидат еутаназирани.  

Вакцинацијата, дехелментизацијата, земањето мос-

три и дијагностичкото испитување и евентуална еута-

назија во целост се на товар на општината, општините 

во градот Скопје, односно градот Скопје. 

 

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 

 

3.1 Класична чума кај живината (Авијарна  

инфлуенца кај живината) 

 

Во текот на 2017 година заради утврдување на при-

суство на ниско и високо патогена авијарна инфлуенца 

кај живината и другите птици ќе се спроведе активен 

надзор над авијарната инфлуенца со лабораториско ис-

питување. Надзорот ќе се спроведува кај сите катего-

рии на живина држена интензивно и екстензивно и кај 

дивите птици согласно Програмата за надзор на авијар-

на инфлуенца (*2) Дијагностичките испитувања ќе се 

вршат согласно Правилникот за мерки за сузбивање и 

искоренување на авијарна инфлуенца(*3) на начин и во 

временските рокови утврдени согласно член 20 став (1) 

алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. 
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Земањето, пакувањето и транспортот на мострите 
до Националната референтна лабораторија се врши на 
начин утврден согласно член 20 став (1) алинеја 5 од 
Законот за безбедност на храната. 

Земањето примероци и лабораториските испитува-
ња во целост се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита на животните во 
2017 година. 

 
3.2 Њукастелска болест 

 
Целата живина на територијата на Република Маке-

донија ќе се вакцинира против њукастелската болест 
два пати годишно со вакцина одoбрена за таа намена. 
Вакцинацијата ја вршат овластените ветеринарните 
друштва, согласно упатството од производителот. 
Првата вакцинација се врши на пролет, додека втората 
вакцинација се врши на есен. Кај новоизведената жи-
вина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наве-
дените периоди. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерки за 
сузбивање и искоренување на Њукастелска болест(*4) .  

За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на њукастелската болест, на сопстве-
никот на живината, согласно член 49 став (3) од Зако-
нот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надомес-
ток на штетата. Доколку живината не била вакцини-
рана, нема да биде исплатен надомест на штетата. Тро-
шоците за вакцинацијата на живината во целост се на 
товар на сопствениците на живината.  

 
3.3 Салмонелоза (предизвикана од соеви на 

Salmonella spp согласно Националниот план за  
контрола на салмонела кај живината) 

 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на салмонелата кај кокошки несилки, матични јата, 
бројлери, инкубаторски станици (Gallus gallus) во 2017 
година ќе се вршат согласно Правилникот за начинот 
на вршење на официјални контроли на салмонела и 
други одредени алиментарни интоксикации(*5) и На-
ционалниот план за контрола на салмонелозата кај жи-
вината. 

Трошоците за испитување на салмонелата се на то-
вар на одгледувачот/операторот со исклучок на офици-
јалните мостри земени од страна на официјален ветери-
нар кои се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните во 2017 
година.  

Спроведувањето лабораториски испитувања во ис-
клучителни случаеви каде имало позитивни или сомни-
телни резултати во целост е на товар на одгледува-
чот/операторот. 

 
4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 

 
4.1 Антракс 

 
Во населените места дадени во Прилог 1 кој е сос-

тавен дел од оваа наредба ќе се изврши превентивна 
вакцинација на коњите против антракс најдоцна до 31 
мај, согласно упатството на производителот на вакци-
ната.  

Коњите можат да се напасуваат во заразените под-
рачја само доколку се вакцинирани и доколку од вак-
цинацијата поминало најмалку две недели. 

Нововнесените животни, животните кои во рокот 
од ставот 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите 
за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови 
подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги 
исполнат условите пропишани од производителот на 
вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните за 2017 
година. 

 
5. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ 

 
5.1 Американска чума на пчелно легло 

 
Во случај на сомнеж на американска чума на пчел-

но легло, сопственикот/одговорното лице за пчеларни-
кот треба да го извести овластеното ветеринарно друш-
тво со кое има склучено договор, при што доктор по 
ветеринарна медицина ќе изврши преглед на сомнител-
ните пчелни легла во пчеларникот и доколку постои 
сомнеж на американска чума на пчелното легло, ќе го 
извести надлежниот официјален ветеринар. Во присус-
тво на официјалниот ветеринар ќе се изврши преглед 
на сите пчелни семејства во одгледувалиштето (пче-
ларникот) и ќе се земат примероци од сомнителните 
пчелни легла и ќе се испратат на лабараториско испи-
тување. 

Трошоците за клинички преглед на пчелните семеј-
ства се во целост на товар на сопственикот односно од-
говорното лице за пчеларникот.  

Трошоците за земање, пакување, испраќање и лабо-
раториското испитување на примероците во целост се 
на товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2017 година. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат 
мерките пропишани во Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на заразни болести на пчелите. 

За штета настаната при сузбивањето на американ-
ската чума на пчелното легло на одгледувачот на пче-
лите, согласно член 49 став (3) од Законот за ветери-
нарно здравство, му се обезбедува надоместок на ди-
ректната штета. 

 
6. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 
и Националните паркови треба да ги пријават и доста-
ват мршите од угинатиот дивеч до официјалниот вете-
ринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување 
до Националната референтна лабораторија заради ут-
врдување на причините за угинување.  

 
6.1. Класична чума кај дивите свињи и бруцелоза 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги пријават сите зас-
трелани диви свињи и истите задолжително треба да се 
испитаат на присуство на класичната чума кај свињите 
и бруцелоза. Земањето на мостри и видот на дијагнос-
тичкото испитување се врши на начин утврден соглас-
но член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност 
на храната. 
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Трошоците за лабораториското испитување во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2017 го-
дина. 

 
6.2. Беснило 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на беснило кои ќе се спроведуваат во 2017 година ќе 
бидат во согласност со Правилникот за начинот и по-
стапката за пријавување на беснило кај домашни и ди-
ви животни и мерки кои треба да се преземат за сузби-
вање и искоренување на беснилото. 

Лисиците заловени во рамките на мониторингот на 
успешноста на оралната вакцинација против беснило и 
сите застрелани волци ќе бидат испитани на присуство 
на болеста.  

Трошоците за земање примероци и лабораториско 
испитување се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните во 2017 
година. 

 
6.3. Трихинелоза 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови од сите отстрелани диви сви-
њи треба да испратат материјал за испитување (муску-
лен дел од дијафрагмата, дел од масетерот/или меѓу-
ребрена мускулатура) на присуство на трихинелоза до 
Националната референтна лабораторија. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2017 година. 

 
6.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајаците  

и Миксоматоза 
 
Ловечките друштва и концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови треба да ги испратат угинати-
те зајаци најдени во ловиштето на лабораториско испи-
тување на туларемија, хеморагична болест кај зајaците 
и миксоматоза.  

Трошоците за лабораториското испитување се на 
товар на Програмата за користење на средства за 
здравствена заштита на животните во 2017 година.  

 
7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 

 
7.1. Бруцелоза кај овците и козите 

 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на бруцелозата кај овци и кози во 2017 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на бруцелоза кај овците и козите. 

Дијагностицирањето на бруцелоза кај овците и ко-
зите се врши на начин и во временски рокови кои се 
утврдени согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Зако-
нот за безбедност на храната.  

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добива-
њето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еу-
таназирани и нештетно отстранети. На сопственикот на 
животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ве-
теринарно здравство, за одземените грла му се обезбе-
дува надоместок на штетата. Останатите животни од 

одгледувалиштето под службен надзор можат да се 
движат само директно во кланица при што надлежниот 
ветеринарен инспектор издава документ за испраќање 
на животни во кланица од одгледувалишта под служ-
бен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство.  

Вадењето крвни проби ќе се врши во нови, стакле-
ни тенкослојни, антихемолитични епрувети.  

Крвните проби кои се несоодветни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признати за исплата од 
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

Вакцинацијата, вадењето на крвни проби и лабора-
ториските испитувања во целост се на товар на Програ-
мата за користење на средства за здравствена заштита 
на животните во 2017 година. 

 
7.2. Антракс 

 
Во населените места од Прилог 1 на оваа наредба 

ќе се изврши превентивна вакцинација на овците и ко-
зите против антракс најдоцна до 31 мај, согласно упат-
ството на производителот на вакцината. 

Напасувањето на овците и козите во заразените 
подрачја е дозволено само доколку животните се вак-
цинирани и доколку од вакцинацијата поминале нај-
малку две недели. 

Нововнесените животни, животните кои во рокот 
од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за 
вакцинација, како и новородените животни, дополни-

телно ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите 
пропишани од производителот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните во 2017 
година. 

 

7.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

(Скрепи) 
 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
(Скрепи) кај овците и козите во 2017 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

(ТСЕ). На сопственикот на животните, согласно член 
49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за од-
земените грла му се исплаќа  надомест на штетата.  

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2017 го-
дина. 

 

7.4. Ентеротоксемија кај овци и кози 
Заради подобрување на епизоотиолошката состојба 

со болеста ентеротоксемија и намалување на мортали-
тетот кај овци и кози, во 2017 година ќе се врши задол-
жителна вакцинација на сите овци и кози против енте-
ротоксемија кај овци и кози.  

Вакцинацијата ќе ја спроведуваат ветеринарните 
друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот 
на овци и кози за што траба да издадат потврда.  

Трошоците за вакцинација во целост се на товар на 
одгледувачот на овци и кози. 
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8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА 
 

8.1. Бруцелоза кај говедата 
 

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 
на бруцелозата кај говедата во 2017 година ќе се вршат 
согласно со Програмата за сузбивање и искоренување 
на бруцелоза кај говедата. 

Дијагностицирањето на бруцелозата кај говедата се 
врши на начин и во временски рокови кои се утврдени 
согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за без-
бедност на храната.  

Вадењето крв ќе се врши во нови стаклени тенкос-
лојни антихемолитични епрувети.  

Крвните проби кои се несоодветни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признати за исплата. 

Позитивните говеда на бруцелоза по добивањето на 
резултатот, ќе бидат заклани од нужда. 

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одзе-
мените животни му се обезбедува надоместок на ште-
тата. Останатите животни од одгледувалиштата под 
службен надзор можат да се движат само директно во 
кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор 
издава документ за испраќање на животни во кланица 
од одгледувалишта под службен надзор пропишан од 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

Земањето на крвни проби, пакувањето, испраќање-
то и лабораториските испитувања во целост се на товар 
на Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2017 година. 

 
8.2. Антракс 

 
Во населените места од Прилог 1 од оваа наредба 

ќе се изврши превентивна вакцинација на говедата, 
против антраксот најдоцна до 31 мај, согласно упат-
ството на производителот на вакцината.  

Напасувањето на говедата во заразените подрачја е 
дозволено само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата поминало најмалку две недели. 

Нововнесените животни, животните кои во рокот 
од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за 
вакцинација, како и новородените животни подоцна, 
дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат 
условите пропишани од производителот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во 
целост се на товар на Програмата за користење на 
средства за здравствена заштита на животните во 2017 
година. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај говедата во 2017 година ќе се вршат согласно Прог-
рамата за сузбивање и искоренување на трансмисивни 
спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ). 

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одзе-
мените грла му се обезбедува надоместок на штетата.  

Трошоците за лабораториските испитувања во це-
лост се на товар на Програмата за користење на сред-
ства за здравствена заштита на животните во 2017 го-
дина.  

8.4. Туберкулоза 
 
Мерките за надзор, контролата и искоренувањето 

на туберкулозата кај говедата во 2017 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на туберкулозата кај говедата. 

Дијагностицирањето на туберкулозата кај говедата 
се врши на начин и во временски рокови кои се утврде-
ни согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за 
безбедност на храната.  

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одзе-
мените позитивни грла му се обезбедува надоместок на 
штетата. Останатите животни од одгледувалиштата 
под службен надзор можат да се движат само директно 
во кланица при што надлежниот ветеринарен инспек-
тор издава документ за испраќање на животни во кла-
ница од одгледувалишта под службен надзор пропи-
шан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство. 

Трошоците за туберкулинизацијата со единечен ин-
тракутан тест се на товар на Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита за 2017 година во 
висина од 50% согласно Одлуката за висината на надо-
местоците за спроведување на активности од јавен ин-
терес од областа на здравствена заштита на животните, 
а останатите 50% се на товар на сопственикот на жи-
вотните.  

Компаративниот интракутан тест, лабораториските 
испитувања и ретестирањето на животните во одгледу-
валиштата каде имало позитивни или сомнителни жи-
вотни во целост се на товар на Програмата за користе-
ње на средства за здравствена заштита на животните во 
2017 година. 

 
8.5. Болест на чвореста кожа 

 
Редовна превентивната вакцинација против болеста 

на чвореста кожа кај говедата, задолжително ќе се 
врши на целата територија на Република Македонија.  

Вакцинација на говедата против болеста на чворес-
та кожа треба да се изврши најдоцна до 31 март, сог-
ласно упатството на производителот на вакцината. 

Вакцинацијата ќе се спроведе согласно Планот за 
вакцинација против болеста на чвореста кожа на тери-
торијата на Република Македонија даден во Прилог 2 
кој е составен дел на оваа наредба и овластените вете-
ринарни друштва и предвиден број на животни кои 
треба да се вакцинираат дадени во Прилог 3 кој е сос-
тавен дел на оваа наредба. 

Трошоците за вакцинацијата против болеста на чво-
реста кожа во целост се на товар на Програмата за ко-
ристење на средства за здравствена заштита на живот-
ните во 2017 година. 

 
9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА 

 
9.1 Категоризација и одобрување на објекти 

 
Заради утврдување на здравствениот статус во об-

јектите за производство на аквакултура како и за унап-
редување на нивото на здравствена заштита на аква-
тичните животни во Република Македонија, во 2017 
година ќе се спроведат контроли на објектите за произ-
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водство на аквакултура и преработка на аквакултура и 
нивна категоризација врз основа на степенот на ризик 
во одгледувалиштето во однос на појава и ширење на 
болести согласно Правилникот за дополнителни усло-
ви за надзор кај акватични животни врз основа на ана-
лиза на ризик (*6).  

Утврдувањето на здравствената состојба на аква-
културата, категоризацијата на објектите како и одоб-
рувањето на објектите за производство на аквакултура 
и преработка на аквакултура ќе се врши на начин и со 
дијагностички тестови кои се утврдени согласно член 
20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на хра-
ната. 

 

9.2 Вирусна хеморагична септикемија (ВХС)  
и Инфективна хематопоетска некроза (ИХН) 
 
Во 2017 година ќе се врши клинички преглед и зе-

мање на примероци од рибите во објектите за произ-
водство и преработка на аквакултура. Клиничкиот 
преглед, начинот на земање и количината на примеро-
ци за испитување на ВХС/ИХН треба да се врши сог-
ласно Правилникот за условите за ставање во промет 
на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на 
вршење на официјални контроли при ставање во про-
мет на аквакултура(*7) од страна на надлежните вете-
ринарни инспектори. 

Трошоците за земањето примероци и дијагностич-
ките испитувања за ВХС/ИХН во целост се на товар на 
Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2017 година. 

Клиничкиот преглед и земањето мостри, дијагнос-
тичките испитувања ќе се вршат на начин и во рокови 
утврдени согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Зако-
нот за безбедност на храната. 

 
9.3 Кои херпес вирус кај крап (КХВ) 

 
Клинички преглед и/или земање на примероци од 

рибите од крап се врши во објектите за производство и 
преработка на аквакултура. 

Мострите ги зема и испраќа на лабораториско ис-
питување официјален ветеринар. 

Трошоците за земањето мостри и дијагностичките 

испитувања за КХВ во целост се на товар на Програма-
та за користење на средства за здравствена заштита на 
животните во 2017 година. 

 

9.4 Останати болести кај рибите 
 
Заради контрола и надзор  на заразната некроза на 

панкреасот кај пастрмките (ИПН) ќе се изврши лабара-

ториско испитување на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември. 

Заради контрола и надзор на бактериски нефритис 
кај пастрмките (БКД) ќе се изврши лабораториско ис-
питување во пролет и на есен. 

Заради контрола и надзор на пролетната виремија 
на крапот (ПВК), задолжително ќе се врши дијагнос-

тичко испитување. Редовно испитување еднаш годиш-
но во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произ-
ведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај 
одгледувачите на крап во кафезните фарми.  

Материјалот потребен за порибување на отворените 
води, реките и акумулациите, треба претходно да биде 
прегледан и да потекнува од објекти кои се слободни 
од оваа болест и се одобрени од Агенцијата за храна и 
ветеринарство. 

Земањето мостри, дијагностичките испитувања и ќе 
се врши на начин и во рокови утврдени согласно член 
20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на хра-
ната. Трошоците за земањето мостри и дијагностички-
те испитувања во целост се на товар на сопствениците. 

Контролата и надзорот на болестите заразната нек-
роза на панкреасот кај пастрмките (ИПН), бактериски 
нефритис кај пастрмките (БКД) и пролетната виремија 
на крапот (ПВК) како и дијагностичките тестови кои ќе 
се применуваат ќе се врши на начин и во рокови ут-
врдени согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот 
за безбедност на храната. 

 
Член 2 

Спроведување на надзор на други заразни болести 
 
Во 2017 година ќе се спроведува серолошки надзор 

на стекнатиот имунитет и детекција или докажување 
на присуство на определени причинители на заразни 
болести од член 49 став (2) точки а) и в) од Законот за 
ветеринарно здравство земајќи го во предвид појавува-
њето и присуството на агенсот во Република Македо-
нија, обврските кон меѓународните организации во кои 
членува Република Македонија и потребата за верифи-
кацијата на барањата од сертификатите за извоз на жи-
ви животни и производи од животинско потекло. 

Надзорот ќе се врши и на присуство на вектори 
преносители на заразни заболувања кај животните.  

Клиничкиот преглед, земањето примероци како и 
дијагностичките испитувања ќе се вршат на начин и во 
рокови кои се утврдени согласно член 20 став (1) али-
неја 5 од Законот за безбедност на храната. 

Трошоците за спроведување на програмите за над-
зор од ставовите 1 и 2 на овој член се целосно на товар 
на Програмата за користење на средства за здравствена 
заштита на животните во 2017 година. 

 
Член 3 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се 

врши во одгледувалиштата, објектите и дворовите за 
одгледување на животни при појава на болести кои за-
должително се пријавуваат од страна на овластените 
ветеринарни друштва по наредба од надлежниот офи-
цијален ветеринар. 

Трошоците за спроведување на дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација се целосно на товар на Прог-
рамата за користење на средства за здравствена зашти-
та на животните во 2017 година освен доколку се ут-
врди дека одгледувачот не ги почитувал прописите од 
областа на ветеринарното здравство во кој случај од-
гледувачот може да ги сноси трошоците и до 100%. 

 
Член 4 

Идентификација и регистрација на животните 
 

Заради контрола на движењето и здравствената сос-
тојба на животните во 2017 година ќе се продолжи со 
спроведување на системот за идентификација и регис-
трација на говедата, овците, козите, свињите, пчелите и 
живината.  
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Идентификација и регистрација на домашни миле-

ници треба да се спроведува согласно одредбите од 

Правилникот за идентификација и регистрација на до-

машните миленици(*8).  

Во текот на 2017 година, особено во текот на спро-

ведувањето на активности врз животните од видот го-

веда надлежните ветеринарни друштва треба да напра-

ви „попис“ и до надлежните официјални ветеринари да 

достава листа на огледувачи и животни кои не се најде-

ни на одгледувалиштето. Одјавувањето на животните 

ќе се вршат на начин и во рокови кои се утврдени сог-

ласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбед-

ност на храната. 

Во текот на 2017 година ветеринарните друштва 

треба да ги завршат активностите за внесување на 

географски координати за одгледувалиштата. Актив-

носта за внесување на географски кординати ќе се 

вршат на начин и во рокови кои се утврдени соглас-

но член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбед-

ност на храната. 

 

Член 5 

Институција која ќе го врши лабораториското  

испитување 

 

Лабораториските испитувања предвидени со оваа 

наредба ќе ги извршува Националната референтна 

лабораторија согласно член 11 од Законот за ветери-

нарно здравство, која за спроведување на лаборато-

риски испитувања за наведените активности има 

склучено договор со Агенцијата за храна и ветери-

нарство. 

 

Член 6 

Ветеринарни друштва кои ги спроведуваат мерките 

согласно оваа наредба 

 

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 

ветеринарните друштва кои согласно член 41 од Зако-

нот за ветеринарно здравство и член 24 од Законот за 

идентификација и регистрација на животните имаат 

склучено договор за вршење на активности за спрове-

дување на превентивните активности. За извршување 

на мерките, се плаќа надоместок определен согласно 

Одлуката за висината на надоместоците за спроведува-

ње на активности од јавен интерес од областа на здрав-

ствена заштита на животните и Одлуката за висината 

на надоместоците за спроведување на системот за 

идентификација и регистрација на животните и висина-

та на надоместокот за дополнителни официјални кон-

троли. 

Мерките од член 1 точка 1 подточка 1.1, точка 2 

подточки 2.1 и 2.2, точка 3 подточка 3.2 и точка 7 под-

точка 7.4 од оваа наредба кои во целост се на товар на 

соственикот, општината, општините во градот Скопје 

односно градот Скопје ќе ги спроведуваат ветеринарни 

друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот, 

општината, општините во градот Скопје односно гра-

дот Скопје.  

Член 7 

Водење евиденција и известување за спроведените 

активности 

 

Крвта и другиот материјал кои ветеринарното 

друштво ги испраќа на лабораториско испитување тре-

ба да бидат означени и пропратени согласно методоло-

гијата на работа на Информациониот систем на 

Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошни-

от текст: ИСАХВ).  

Националната референтна лабораторија, ги прима 

примероците за лабораториско испитување, само до-

колку истите се соодветно означени и води компјутер-

ска евиденција за извршените лабораториски анализи. 

Националната референтна лабораторија резултатите од 

извршените лабораториски анализи ги доставува до 

ИСАХВ, Агенцијата за храна и ветеринарство, офици-

јалните ветеринари и ветеринарните друштва кои ги 

доставиле примероците, веднаш по електронска пошта, 

а и најдоцна за 72 часа по писмен пат. 

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат актив-

ностите утврдени со оваа наредба, ги внесуваат подато-

ците за извршените активности во ИСАХВ на месечно 

ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец.  

За сите активности кои се извршени согласно оваа 

наредба (вклучително и активностите кои во целост се 

на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе 

пополни Потврда за извршена активност во три приме-

роци од кои по една за сопственикот на животните, 

официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво.  

Формата и содржината на Потврдата за извршена 

активност се дадени во Прилог 4 кој е составен дел од 

оваа наредба.  

Потврдата за извршена активност од ставот 5 на 

овој член ја изготвува и издава Ветеринарна комора на 

Република Македонија.  

Доколку одгледувачот на животните одбие спрове-

дување на некои од наредените мерки во неговото од-

гледувалиште, ветеринарното друштво задолжително 

за тоа треба да го извести официјалниот ветеринар  

писмено со пополнување на пријавата за одбивање за 

спроведување на наредени мерки. Формата и содржи-

ната на пријавата се дадени во Прилог 5 кој е составен 

дел од оваа наредба. 

Говедата, овците, козите, свињите, домашните ми-

леници, пчеларниците и одгледувалиштатa на живина 

кои подлежат на некоја од мерките пропишани со оваа 

годишна наредба треба да бидат трајно идентификува-

ни и регистрирани според Законот за идентификација и 

регистрација на животните. 

 

Член 8 

Завршна одредба 

 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 08-5344/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
27 декември 2016 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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4979. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска 

со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

УВОЗ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ КОИ 

СОДРЖАТ ИЛИ СЕ СОСТОЈАТ ОД ЛИСТОВИ  

ОД БЕТЕЛ (PIPER BETLE) ОД ИНДИЈА (
*
) 

 

Член 1 

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за 

увоз на прехранбени производи кои содржат или се 

состојат од листови од бетел (Piper betle) од Индија.  

 

Член 2 

Поимите употребени во ова решение го има следно-

то значење: 

- „ Инспекциско место на граничен премин за влез“ 

е било која точка определена од страна на надлежниот 

орган, каде што пратките со храна за животни и храна 

за луѓе од член 3 на ова решение можат да се увезат во 

Република Македонија. 

 

Член 3 

(1) Ова решение се однесува на пратки со прехран-

бени производи кои содржат или се состојат од листо-

ви бетел (Piper bettle познато како „Paan Leaf„ или 

„Betel quid„) со тарифен број 1404 90 00, кои потекну-

ваат или доаѓаат од Индија. 

(2) Одредбите од ова решение не се применуваат на 

пратки со прехранбени производи кои се внесени како 

личен багаж на патниците и се наменети за  лична 

употреба или некомерцијални цели. 

                            

() Со ова решение се врши усогласување со Регулатива на 

Комисија за спроведување (ЕУ) бр. 2016/166 од 8 февруари 2016 

година во врска за утврдување на посебни услови за увоз прех-

ранбени производи кои содржат или се состојат од бетел лист 

(Piper betle) од Индија и изменување на Регулативата (ЕК) бр. 

669/2009 (CELEX бр. 32016R0166). 

Член 4 

Пратките со прехранбени производи од член 3 

на ова решение можат да се увезат во Република 

Македонија доколку се во согласност со ова реше-

ние. 

 

Член 5 

(1) Пратките со прехранбени производи од член 3 

став (1) на ова решение треба да бидат придружени со 

извештај од добиените резултати од земени мостри и 

лабораториски анализи издадени од надлежен орган од 

Индија, заради усогласеност на пратките со микробио-

лошките критериуми за салмонела. 

(2) Земањето на мостри од став (1) на овој член се 

врши согласно Правилникот за посебните барања кои 

се однесуваат на микробиолошките критериуми за хра-

ната (*1) .  

 

Член 6 

(1) Пратките со прехранбени производи од член 3 

став (1) на ова решение треба да бидат придружени со 

здравствен сертификат даден во Прилог 1 кој е соста-

вен дел на ова решение. 

(2) Здравствениот сертификат треба да биде попол-

нет, потпишан и заверен од овластен претставник од 

надлежниот орган на Индија. 

(3) Здравствениот сертификат треба да биде изгот-

вен најмалку на службениот јазик на земјата извозник, 

како и на македонски јазик со кирилично писмо. 

 

Член 7 

(1) Секоја пратка со прехранбени производи од 

член 3 став (1) на ова решение треба да биде идентифи-

кувана со код за идентификација кој треба да биде 

идентичен со кодот од извештаите од добиените резул-

тати од земените мостри и анализите од лабораторис-

ките испитувања од член 5 на ова решение и со здрав-

ствениот сертификат кој ја придружува пратката од 

член 6 на ова решение.  

(2) Секое поединечно пакување на пратката треба 

да се идентификува со кодот за идентификација наве-

ден во став (1) на овој член. 
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Член 8 

Бизнис операторите со храна или нивните овлас-

тени претставници пред секое пристигнување на 

пратката со прехранбени производи од член 3 став 

(1) на ова решение, до државниот инспектор за храна 

и официјалниот ветеринар на инспекциско место на 

граничен премин за влез на пратката, треба да доста-

ват претходно известување за датумот и времето на 

пристигнување на пратката и видот на пратката, нај-

малку еден работен ден пред нејзиното физичко 

пристигнување. 

 

Член 9 

(1) Пратките со прехранбени производи наведени 

во член 3 став (1) на ова решение, кои се наменети за 

увоз  во Република Македонија, подлежат на провер-

ка на документи од страна на државниот инспектор 

за храна и официјалниот ветеринар на инспекциско 

место на граничен премин за влез, за да се потврди 

дека се придружени со извештај од резултатите од 

земените мостри и нивните анализи и со здравстве-

ниот сертификат согласно членовите 5 и 6 на ова ре-

шение. 

(2) Фреквенцијата на физичкиот преглед и провер-

ките на идентитет на пратките од член 3 на ова реше-

ние, е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на ова ре-

шение. 

(3) Надлежниот орган на инспекциското место на 

граничен премин за влез го одобрува влезот на пратка-

та до крајното место на дестинација по завршување на 

физичкиот преглед и проверките од ставовите (1) и (2) 

на овој член со задоволителни резултати. 

(4) Здравствениот сертификат, извештаите од ре-

зултатите од земените мостри и нивни анализи треба 

да ја придружуваат пратката до крајното место на дес-

тинација. 

 

Член 10 

Пратките кои се предмет на ова решение, не треба 

да се разделуваат се додека сите официјални контроли 

согласно член 9 на ова решение не бидат завршени од 

страна на државниот инспектор за храна и официјални-

от ветеринар на инспекциско место на граничен пре-

мин за влез. 

Член 11 

Пратките со прехранбени производи можат да би-

дат пуштени во слободен промет по завршувањето на 

сите официјални контроли и добиените наоди од из-

вршените лабораториски анализи согласно ова реше-

ние. 

 

Член 12 

Пратките со прехранбени производи од член 3 од 

ова решение се враќаат назад во земјата на потекло 

или се пренаменуваат согласно одредбите од члено-

вите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на хра-

ната доколку при официјалните контроли се утврди 

дека: 

- кодот за идентификација не е во согласност со ко-

дот на лабораториските анализи од член 5 на ова реше-

ние и здравствениот сертификат кој ја придружува 

пратката од член 6 на ова решение; 

- има несоодветна документација или непотполна 

документација или 

- во извештаите од извршените лабораториски ана-

лизи е утврдено  дека микробиолошки се неисправни 

односно има присуство на салмонела во прехранбените 

производи од член 3 на ова решение.  

 

Член 13 

Ова решение престанува да важи со пристапување-

то на Република Македонија во Европската Унија. 

 

Член 14 

Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 17-3880/3 Агенција за храна 

26 декември 2016 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
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