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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

521. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за филмската дејност 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 јануари 2014 година. 

   
   Бр. 07 – 489/1                                  Претседател 
27 јануари 2014 година          на Република Македонија,                       

  Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за филмската дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ број  82/13), во членот 12 
став (1) алинејата 1 процентот “1,1“ се заменува со 
процентот “0,9“. 

Во алинејата 2 процентот “1,1“ се заменува со про-
центот “0,9“. 

Во алинејата 3 процентот “1,1“ се заменува со про-
центот “0,9“. 

Алинејата 4 се менува и гласи: 
„- 1% од приходот на операторите на јавните елек-

тронски комуникациски мрежи кои реемитуваат прог-
рамски сервиси на радиодифузерите,“. 

Алинејата 5 се менува и гласи: 
„- 1% од  приходот на правните лица кои обезбеду-

ваат пристап до интернет,“. 
Во алинејата 7 бројот „3“ се заменува со бројот „2“. 
Алинејата 8 се менува и гласи:  
„- 3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите 

компјутери во сите уплатно-исплатни места на прире-
дувачот на игрите на среќа во обложувалница и испла-
тениот износ од сите компјутери во сите уплатно-ис-
платни места на приредувачот на игрите на среќа во 
обложувалница и“. 

По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи: 
„- 3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите авто-

мати во сите деловни простории на приредувачот на игрите 
на среќа во автомат клубови и казината и исплатениот из-
нос од сите автомати во сите деловни простории на прире-
дувачот на игрите на среќа во автомат клубови и казината.“ 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Надоместоците од ставот (1) алинеи 1 до 7 на овој 

член,  правните лица ги пресметуваат од вкупниот го-
дишен приход остварен во претходната година од деј-
носта која претставува основа за утврдување на надо-
местоците од ставот (1) алинеи 1 до 7 на овој член.“ 
 

Член 2 
Насловот на членот 13  и членот 13 се менуваат и гласат: 
 
„Постапка за уплаќање на надоместоците во 

Агенцијата 
 

Член 13 
(1) Правните лица кои имаат обврска за плаќање на 

надоместоците од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од 
овој закон се должни до Агенцијата да достават пода-

тоци за остварени приходи од вршењето на дејностите 
од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од овој закон до 15 
март во тековната година за претходната година. 

 (2) Агенцијата по добиените податоци од правното 
лице за остварени приходи од вршењето на дејностите  
од членот 12 став (1) алинеи 1 до 7 од овој закон, ед-
наш годишно во март во тековната година за претход-
ната година им издава решение за утврдување на виси-
ната на надоместоците. 

(3) Правните лица од членот 12  став (1) алинеи 1 до 7 
од овој закон, во рок од 30 дена од добивањето на реше-
нието од ставот (2) на овој член, ги уплаќаат надоместо-
ците на сметка на Агенцијата и во рок од пет дена доста-
вуваат доказ до Агенцијата за извршената уплата. 

(4) Правните лица од членот 12 став (1) алинеи 8 и 
9 од овој закон надоместоците на месечна основа ги 
уплаќаат на Агенцијата  до 15 во тековниот месец за 
претходниот месец. 

(5) Правните лица од ставот (4) на овој член се 
должни да го достават доказот за извршена уплата на 
надоместоците до Агенцијата најдоцна до 15 во теков-
ниот месец за претходниот месец. 

 (6) Доколку правните лица надоместоците од чле-
нот 12  став (1) од овој закон не ги уплатат  на сметка 
на Агенцијата во рокот од ставот (3), односно во рокот 
од ставот (4)  на овој член, Агенцијата против нив ќе 
поднесе тужба до надлежниот суд.“  

 
Член 3 

Во членот 56 став (1) зборовите: „во рок од 30 дена 
од добивањето на решението, не ги уплати  надоместо-
ците на сметка на Агенцијата (член 13 став (2))“ се за-
менуваат со зборовите: „надоместоците од членот 12  
став (1) од овој закон не ги уплати  на сметка на 
Агенцијата во рокот од членот 13 ставови (3) и (4)  од 
овој закон (член 13 ставови (3) и (4))“. 

 
Член 4 

Во членот 63 став (2) по бројот „12“ се додаваат 
зборовите: „ став (1) алинеи 1 до 7“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Надоместоците од членот 12  став (1) алинеи 8 и 9 

од овој закон за 2014 година ќе се уплаќаат на сметката на 
Агенцијата, во рокот од членот 13 став (4) од овој закон.“ 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIMTARI FILMIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për veprimtari filmike ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 82/13), në nenin 12 
paragrafi (1) alineja 1 përqindja "1,1" zëvendësohet me 
përqindjen "0,9". 

Në alinenë 2 përqindja "1,1" zëvendësohet me 
përqindjen "0,9". 

Në alinenë 3 përqindja "1,1" zëvendësohet me 
përqindjen "0,9". 

Alineja 4 ndryshohet si vijon: 
"- 1% nga të hyrat e operatorëve të rrjeteve publike 

elektronike të komunikimit që riemetojnë servise 
programore të radiodifuzerëve,". 

Alineja 5 ndryshohet si vijon: 
"-1% nga të hyrat e personave juridikë që sigurojnë 

qasje në internet,". 
Në alinenë 7 numri "3" zëvendësohet me numrin "2". 
Alineja 8 ndryshohet si vijon:  
"- 3% nga dallimi ndërmjet shumës së paguar nga të 

gjithë kompjuterët në të gjitha vendpagesat e organizuesit 
të lojërave të fatit në bastore dhe shuma e paguar në të 
gjithë kompjuterët në të gjitha vendpagesat e organizuesit 
të lojërave të fatit në bastore dhe". 



29 јануари 2014  Бр. 18 - Стр. 3 

 
 

Pas alinesë 8 shtohet aline e re 9, si vijon: 
"-3% nga dallimi ndërmjet shumës së paguar nga të 

gjithë automatët në të gjitha lokalet afariste të organizuesit 
të lojërave të fatit në automat klube dhe kazino dhe shuma 
e paguar në të gjithë automatet në të gjitha lokalet afariste 
të organizuesit të lojërave të fatit në automat klube dhe 
kazino". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Kompensimet nga paragrafi (1) alineja prej 1 deri në 7 

të këtij neni, personat juridikë i llogaritin nga të hyrat 
vjetore të përgjithshme të realizuara në vitin paraprak nga 
veprimtaria që paraqet bazë për përcaktimin e 
kompensimeve nga paragrafi (1) alinetë prej 1 deri në 7 të 
këtij neni". 

 
Neni 2 

Titulli i nenit 13 dhe neni 13 ndryshohen si vijojnë: 
 

"Procedura për pagesë të kompensimeve në Agjenci 
 

Neni 13 
(1) Personat juridikë që kanë detyrim për pagesë të 

kompensimeve nga neni 12 paragrafi (1) alinetë prej 1 deri 
në 7 të këtij ligji janë të obliguar që në Agjenci të 
dorëzojnë të dhëna për të hyrat e realizuara për kryerjen e 
veprimtarive nga neni 12 paragrafi (1) alinetë prej 1 deri në 
7 të këtij ligji, deri më 15 mars në vitin rrjedhës për vitin 
paraprak. 

(2) Agjencia pas të dhënave të mara nga personi juridik 
për të hyra të realizuara nga kryerja e veprimtarive nga 
neni 12 paragrafi (1) alinetë prej 1 deri në 7 të  këtij ligji, 
një herë në vit në mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak 
u lëshon aktvendim për përcaktimin e lartësisë së 
kompensimeve. 

(3) Personat juridikë nga neni 12 paragrafi (1) alinetë 
prej 1 deri në 7 të këtij ligji, në afat prej 30 ditësh nga 
marrja e aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni, i 
paguajnë kompensimet në llogari të Agjencisë dhe në afat 
prej pesë ditësh dorëzojnë dëshmi në Agjenci për pagesën e 
kryer.  

(4) Personat juridikë nga neni 12 paragrafi (1) alinetë 8 
dhe 9 të këtij ligji, kompensimet në bazë mujore ia 
paguajnë Agjencisë deri më 15 të muajit rrjedhës për 
muajin paraprak. 

(5) Personat juridikë nga paragrafi (4) të këtij neni janë 
të obliguar ta dorëzojnë dëshminë për pagesë të kryer të 
kompensimeve në Agjenci më së voni deri më 15 të muajit 
rrjedhës për muajin paraprak. 

(6) Nëse personat juridikë kompensimet nga neni 12 
paragrafi (1) të këtij ligji nuk i paguajnë në llogari të 
Agjencisë në afatin nga paragrafi (3), përkatësisht në afatin 
nga paragrafi (4) të këtij neni, Agjencia kundër tyre do të 
parashtrojë padi në gjykatën kompetente."  

 
Neni 3 

Në nenin 56 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej 30 ditësh 
nga marrja e aktvendimit, nuk i paguan kompensimet në 
llogari të Agjencisë (neni 13 paragrafi (2))" zëvendësohen 
me fjalët: "kompensimet nga neni 12 paragrafi (1) të këtij 
ligji nuk i paguan në llogari të Agjencisë në afatin nga neni 
13 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji (neni 13 paragrafët 
(3) dhe (4))".    

 
Neni 4 

Në nenin 63 paragrafi (2) pas numrit "12"  shtohen 
fjalët: "paragrafi (1) alinetë prej 1 deri në 7".  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:  
"(3) Kompensimet nga neni 12 paragrafi (1) alinetë 8 

dhe 9 të këtij ligji për vitin 2014 do të paguhen në llogari të 
Agjencisë, në afatin nga neni 13 paragrafi (4) të këtij ligji."  

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

522. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за детектив-

ската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11 и 164/13), министе-
рот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА И  ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА  ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилникот се пропишуваат образецот на 

барањето за издавање на лиценца и образецот на ли-
ценцата за вршење на детективска дејност. 

 
Член 2 

Образецот на барањето за издавање на лиценца за 
вршење на детективска дејност се печати на хартија во бе-
ла боја и има правоаголна форма со А4 формат, кој е да-
ден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето од став 1 на овој член содржи:  
1. назив на органот до кој се поднесува барањето; 
2. наслов на барањето; 
3. податоци за подносителот на барањето: име, пре-

зиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, 
место и адреса на живеење и податоци за контакт, да-
тум и место на поднесување на барањето и потпис на 
подносителот на барањето; 

4. прилози кон барањето и појаснување; 
5. согласност од подносителот на барањето за ко-

ристење на неговите лични податоци и место за потпис 
на подносителот, и 

6. упатство за пополнување на барањето за издава-
ње на лиценца за вршење на детективска дејност. 

 
Член 3 

Образецот на лиценцата за вршење на детективска 
дејност се печати на специјална хартија во А4 формат, во 
бела боја, со вградени заштитни елементи-воден печат и 
УВ заштита со безбедносно заштитни копчиња кој е да-
ден во Прилог бр. 2  и е составен дел на овој правилник. 

Образецот на лиценцата од став 1 на овој член сод-
ржи: назив „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“, „ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ“, место 
за име, татково име и презиме на детективот, место за 
датум и место на раѓање на детективот, а под тоа е от-
печатен текстот „Лиценцата се издава врз основа на ис-
полнети услови од Законот за детективската дејност“. 
Bo долниот лев дел од образецот на лиценцата има 
место за број, место, ден, месец и година на издавање 
на лиценцата, место за печат „МП“, а во долниот десен 
дел, назив: „МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“ 
и под него место за потпис на министерот. 

Во позадината на целиот образец на лиценцата е от-
печатен ловоров венец со ознаката „РМ“ во средина. 

 
Член 4 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за образецот на лиценцата 
за вршење на детективска дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 41/00 и 19/09) . 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 12.1-5026/1 Министер 

21 јануари  2014 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

523. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавните 

набавки („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13 и 148/13), 
министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОН-
СКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-
тење на Електронскиот систем за јавни набавки.  

 
Член 2 

Електронскиот систем за јавни набавки (во поната-
мошниот текст: ЕСЈН) го сочинуваат електронска оп-
рема, средства и програми што овозможуваат далечин-
ска комуникација и размена на податоци и е достапен 
на интернет страницата. 

 
Член 3 

Физички пристап до просторијата во која е инста-
лиран ЕСЈН имаат само овластени лица определени од 
органот каде што се наоѓа ЕСЈН или лица овластени од 
Бирото за јавни набавки (во понатамошниот текст: 
Биро). 

Доколку е потребен пристап на друго лице до прос-
торијата во ЕСЈН истото треба да биде придружувано и 
надгледувано од овластено лице. 

Просторијата во која е инсталиран ЕСЈН се зашти-
тува од ризиците во опкружувањето преку примена на 
мерки и контроли со кои се намалува ризикот од по-
тенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 
пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-
тромагнетно зрачење. 

По потреба се користи и далечински пристап до 
серверите и до апликацијата преку виртуелна приватна 
мрежа (VPN). Пристапот го обезбедува носителот на 
набавката каде што е поставен ЕСЈН на барање на Би-
рото. 

 
Член 4 

ЕСЈН содржи огнени ѕидови за заштита на внат-
решните сегменти од надворешен пристап, кои се кон-
фигурирани на начин што секој пристап и протокол кој 
не е потребен за функционирање на ЕСЈН е оневозмо-
жен. 

ЕСЈН содржи систем за заштита од штетни соф-
тверски програми и редовно се надградува со најнови-
те дефиниции на штетни софтверски програми. 

ЕСЈН врши проверка за заштита од штетни соф-
тверски програми при секој прием на податоци. 

 
Член 5 

ЕСЈН врши шифрирање на примените податоци и 
оневозможува дешифрирање на истите сé до моментот 
на отворањето на понудите или пријавите за учество, а 
за време на спроведувањето на електронските аукции 
ЕСЈН го оневозможува откривањето на идентитетот на 
учесниците на електронската аукција. 

Комуникацијата помеѓу корисниците и ЕСЈН се од-
вива на апликативно ниво преку шифрирана (SSL) ко-
муникација. 

Член 6 
Резервната копија на податоците складирани во ЕС-

ЈН се чува во просторија која се наоѓа надвор од прос-
торијата во која е инсталиран ЕСЈН и истата е заштите-
на физички, со лозинка и од модификација. 

Резервното копирање на податоците се врши секој 
работен ден, на крајот од работната седмица и секој по-
следен работен ден во месецот. 

Заради вршење на резервно копирање се обезбедува 
уред и доволен број на медиуми за правење резервни 
копии и се изработува план за управување со копиите. 

 
Член 7 

За најава, користење на функционалностите и пре-
земање дејствија преку ЕСЈН секој корисник употребу-
ва корисничко име и лозинка. 

Во постапките водени со користење на електронски 
средства преку ЕСЈН, се употребува електронски пот-
пис (дигитален сертификат) согласно прописите за 
електронски потпис. 

Со дигитален сертификат, чиј носител е овластено 
лице кај економскиот оператор, се потпишуваат доку-
ментите што самиот економски оператор ги составува 
и поднесува преку ЕСЈН. Доколку дигиталниот серти-
фикат (потпис) кој е содржан во електронската понуда 
е издаден од странски издавач, потребно е издавачот да 
биде авторизиран (регистриран) во земјата на потекло 
како официјален издавач на дигитални сертификати и 
валидноста на истиот се проверува од страна на Коми-
сијата за јавни набавки.  

 
Член 8 

Електронската архивa на ЕСЈН опфаќа чување на 
електронските документи во изворен облик во кој се 
креирани, испратени, примени и архивирани, облик со 
кој изворната содржина не се менува. 

За водење и управување со електронската архива на 
ЕСЈН соодветно се применува Законот за архивски ма-
теријал.  

 
Член 9 

За да го користат ЕСЈН договорните органи и еко-
номските оператори се регистрираат на системот со по-
полнување на веб формуларот кој е составен дел од 
ЕСЈН.  

Назначениот локален систем администратор кај до-
говорниот орган, односно економскиот оператор го ре-
гистрира субјектот во ЕСЈН и врши активирање и деак-
тивирање на останатите корисници од тој договорен 
орган, односно економски оператор. 

ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од по-
полнетиот веб формулар, генерира лозинка и ја доста-
вува на регистрираната адреса на е-пошта на локалниот 
систем администратор. 

Договорните органи ги доставуваат податоците од 
веб формуларот, во хартиена форма со потпис и печат 
или во електронска форма потпишани со електронски 
потпис, до Бирото. Бирото по проверката на внесените 
податоци од веб формуларот, врши активирање на ло-
калниот систем администратор на договорниот орган. 

Економските оператори добиваат корисничко име и 
лозинка и про-фактура за надоместок за користење на 
ЕСЈН. По извршената уплата на надоместокот, нивниот 
профил станува активен и можат да го користат и да 
преземаат дејствија на ЕСЈН.   
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Член 10 
Секој регистриран корисник во ЕСЈН самиот си до-

делува корисничко име, кое важи за целото времетрае-
ње на користењето на ЕСЈН, без можност за менување 
а може да ја менува лозинката што ЕСЈН автоматски 
му ја генерирал, како и лозинката што самиот ја внел. 
На ЕСЈН треба да биде регистриран секој носител на 
набавка. 

 
Член 11 

За обезбедување тајност и заштита на обработката 
на личните податоци, Бирото воспоставува и примену-
ва организациски и технички мерки, согласно прописи-
те за заштита на лични податоци. 

 Секое лице кое се регистрира како корисник на 
ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистра-
ција се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува 
правилата и условите за користење на ЕСЈН. 

 
Член 12 

Договорниот орган го користи ЕСЈН за преземање 
на следните дејствија: 

- објавување на претходно индикативно известу-
вање, оглас за доделување на договор за јавна набавка, 
оглас за конкурс за избор на идејно решение, известу-
вање за склучен договор, известување за поништување 
на постапката за доделување на договор за јавна набав-
ка и тендерска документација; 

- објавување на оглас за барање за прибирање на 
понуди, евиденција на постапките за барање за приби-
рање на понуди и поедноставена тендерска документа-
ција, 

- објавување на оглас за воспоставување на јавно 
приватно партнерство како концесија за јавни работи и 
јавни услуги; 

- објавување на известување за технички дијалог; 
- објавување на оглас за воспоставување на квали-

фикациски систем; 
- изменување на податоците за објавен оглас и тен-

дерска документација; 
- објавување на одговори на прашања поставени од 

економските оператори во постапката за доделување 
на договор за јавна набавка; 

-отворање и евалуација на понудите или пријавите 
за учество во постапката за доделување на договор за 
јавна набавка; 

-водење на записник за отворањето на понудите и 
подготвување/преземање на извештај за спроведената 
постапка и извештај од текот на аукцијата; 

- поставување на прашања и барање на појаснувања 
и дополнувања на документите во текот на евалуација-
та на понудите или пријавите за учество; 

- подготвување, донесување и објавување на одлуки 
во врска со извршената  претквалификација, доделува-
њето на договорот за јавна набавка, склучувањето на 
рамковна спогодба или поништувањето на постапката 
за доделување на договор за јавна набавка; 

- спроведување на електронска аукција; 
- креирање и објавување на негативни референци  и 
- оформување на досие за постапката за доделување 

на договор за јавна набавка или склучување на рамков-
на спогодба. 

При пополнување на огласите и известувањата за 
технички дијалог, договорниот орган ја избира соод-
ветната категорија на набавка заради испраќање ин-
формации за нови огласи до сите регистрирани еко-
номски оператори со активиран профил. 

Член 13 
Регистрираниот економски оператор со активиран 

профил го користи ЕСЈН за преземање на следните деј-
ствија: 

- добивање информации за нови огласи и известува-
ња за технички дијалог по е-пошта и во сандачето на 
ЕСЈН, за три или повеќе основни категории, кои не мо-
жат да се менуваат во текот на годишната претплата; 

- преземање на тендерска документација; 
- поставување на прашања и добивање на одговори 

во постапката за доделување на договор за јавна на-
бавка; 

- доставување на понуда или на пријава за учество, 
како и на бараната документација; 

- одговарање на прашања поставени од договорниот 
орган во текот на евалуација на понудите и 

- учество на електронска аукција. 
Регистрираниот економски оператор со активен 

профил може да ја користи функционалноста на ЕСЈН 
за прикачување на документи со кој се докажува ис-
полнетоста на одредени критериуми за утвдување на 
способност во текот на одреден период.  

 
Член 14 

Комуникацијата во ЕСЈН се спроведува преку: 
- испраќање на пораки кои ЕСЈН автоматски или 

полуавтоматски (со можност за уредување) ги генерира 
по преземање на одредено дејствие или пораки соста-
вени и испратени од корисник преку соодветен модул 
во ЕСЈН до регистрираната адреса на е-пошта на друг 
корисник; 

- испраќање или зачувување на пораката во елек-
тронското поштенско сандаче за испратена/примена 
електронска пошта, кое му стои на располагање на се-
кој регистриран корисник и 

- со објавување на податоците на јавниот дел од веб 
локацијата. 

Секоја комуникација се спроведува истовремено на 
најмалку два од начините утврдени во став 1 од овој 
член. 

Доставата на пораката се смета за успешно изврше-
на со нејзино поставување во електронското поштен-
ско сандаче на корисникот, кое што ЕСЈН го врши ав-
томатски. За време на прием на една порака во елек-
тронското поштенско сандаче на примателот се смета 
времето кое се појавува како време на испраќање во 
електронското поштенско сандаче на испраќачот. 

 
Член 15 

ЕСЈН го евидентира економскиот оператор и вре-
мето во кое извршил преземање на тендерска докумен-
тација. При секоја измена на огласот и тендерската до-
кументација, ЕСЈН автоматски испраќа е-порака со из-
вестување за направената измена само до економскиот 
оператор кој претходно ја презел тендерската докумен-
тација. 

 При приемот на документи и пораки испратени од 
економски оператор до договорен орган и обратно, ЕС-
ЈН го потврдува приемот со автоматско испраќање на 
известување по електронска пошта и наведување на 
точното време. 

ЕСЈН оневозможува прием на понуди кои се доста-
вуваат по истекот на крајниот рок определен за нивно 
поднесување, при што автоматски генерира и доставу-
ва електронска порака до електронското поштенско 
сандаче на испраќачот економскиот оператор кој за-
доцнил со доставувањето на понудата.  



29 јануари 2014  Бр. 18 - Стр. 9 

 
 

 Сите огласи и прилози кои се испратени до ЕСЈН 
во тековниот работен ден до 15:30 часот се објавуваат 
на веб страната истиот ден.  

Измените и дополнувањата на тендерската доку-
ментација, како и поставувањето на прашања од страна 
на економските оператори може да се врши најдоцна 
до 15.30 часот последниот ден од рокот утврден сог-
ласно Законот за јавни набавки. 

ЕСЈН автоматски го оневозможува објавувањето на 
нови огласи за јавна набавка на оние договорни органи 
кои не ги почитуваат обрските во однос на користење-
то на ЕСЈН.  На договорниот орган ќе му биде овозмо-
жено повторно да објавува огласи по извршената авто-
матска проверка, во рок од еден ден по исполнување на 
обврските. 

 
Член 16 

Во првата фаза од ограничената постапка ЕСЈН 
овозможува дешифрирање и отворање на поднесените 
пријави за учество само по истекот на крајниот рок за 
нивно поднесување. 

При јавното отворање на понудите во отворената 
постапка и во втора фаза од ограничена постапка ЕСЈН 
овозможува дешифрирање и отворање на поднесените 
понуди.  

Во текот на евалуацијата ЕСЈН автоматски ги 
пресметува бодовите за елементот цена од критериу-
мот економски најповолна понуда согласно Методоло-
гијата за изразување на критериумите за доделување на 
договорот за јавна набавка во бодови. Доколку крите-
риум за доделување на договор за јавна набавка е нај-
ниска цена ЕСЈН прави автоматско рангирање на пону-
дувачите. Доколку две или повеќе понуди имаат иста 
цена, прво рангиран ќе биде оној понудувач кој прв ја 
поднел понудата. 

Доделените бодови од страна на Комисијата за јав-
ни набавки за елементите од критериумите кои не се 
бодуваат по формула се внесуваат во соодветните по-
лиња на ЕСЈН. 

ЕСЈН автоматски ги рангира понудувачите според 
вкупниот број на бодови. Доколку две или повеќе по-
нуди имаат ист број на вкупни бодови, ЕСЈН ќе ја ран-
гира на прво место онаа понуда која прва го постигна-
ла најголемиот број на бодови. 

 
Член 17 

Преку ЕСЈН може да се спроведе електронска аук-
ција како последна фаза на постапка која претходно е 
спроведена преку ЕСЈН, или во хартиена форма. Елек-
тронска аукција на ЕСЈН се спроведува на цена изразе-
на во денари како апсолутен износ или проценти. 

 
Член 18 

Во постапка со електронска аукција во која крите-
риум е економски најповолна понуда, пред закажување 
на електронската аукција Комисијата за јавни набавки 
прави целосна евалуација на првично поднесените по-
нуди, при што доделува бодови за секој елемент на 
критериумот. 

Врз основа на спроведената евалуација и доделени-
те бодови се формира почетна ранг листа на квалифи-
кувани кандидати.  

На електронска аукција која се спроведува во по-
стапка во која како критериум е избран економски нај-
поволна понуда, понудувачите може да ги намалуваат 
своите првично поднесени цени, додека бодовите доде-
лени за останатите елементи остануваат непроменети. 

Член 19 

Понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во 

претходна фаза во хартиена форма потребно е да бидат 

регистрирани со активиран профил во ЕСЈН за да може 

да бидат поканети на електронска аукција.  

Договорниот орган преку ЕСЈН закажува електрон-

ска аукција при што  го определува денот и часот на за-

почнување и затворање на аукцијата, минималните и 

максималните прагови на намалување кои се дозволе-

ни во процесот на негативно наддавање, за што ги из-

вестува сите понудувачи кои доставиле прифатливи 

понуди и кои се регистрирани во ЕСЈН. Почетната це-

на за негативното наддавање се генерира на ЕСЈН врз 

основа на првично поднесените цени од прифатливите 

понуди.  

Доколку во постапка која се спроведува во хартие-

на форма и завршува со електронска аукција се подне-

сени првични понуди со исти цени, при закажувањето 

на електронската аукција, прв се внесува понудувачот 

кој прв ја поднел понудата. 

Минималното времетраење на една електронска 

аукција е 15 минути. На ЕСЈН не може да се спроведе 

електронска аукција за време на државни празници и 

неработни денови и пред 08.00 и по 16.30 часот. 

За време на електронската аукција, доколку теков-

ната цена на електронската аукција се изедначи или 

спушти под утврдените минимални и максимални пра-

гови кои се зададени од страна на договорниот орган, 

учесниците можат да вршат намалувања надвор од ми-

нималните и максимални прагови. 
 

Член 20 
Договорниот орган преку ЕСЈН го поканува 

единствениот понудувач да поднесе конечна цена при 
што го определува денот и времетраењето на поднесу-
вање на конечна цена.  

Единствениот понудувач за да може да бидe пока-
нет да поднесе конечна цена во постапка која се спро-
ведува во хартиена форма потребно е да биде регистри-
ран со активиран профил во ЕСЈН . 

 Почетната цена за поднесување на конечна цена се 
генерира на ЕСЈН врз основа на првично поднесената 
цена од прифатливата понуда.  

Минималното времетраење за поднесување на ко-
нечна цена е 15 минути. На ЕСЈН не може да се овоз-
можи поднесување на конечна цена за време на држав-
ни празници и неработни денови и пред 08.00 и по 
16.30 часот. 

 
Член 21 

Договорниот орган преку ЕСЈН испраќа покана за 
учество на електронската аукција до сите  понудувачи 
кои поднеле прифатливи понуди и кои се регистрирани 
со активиран профил во ЕСЈН во која се содржани ин-
формациите од член 19 на овој правилник.  

 Договорниот орган преку ЕСЈН испраќа покана за 
поднесување на конечна цена до единствениот понуду-
вач во која се содржани информациите од член 20 на 
овој правилник. 

Поканата за учество на електронската аукција се 
испраќа истовремено и до регистрираната адреса на е-
пошта на лицето наведено како контакт лице во пону-
дата и до регистрираната адреса на е-пошта на економ-
скиот оператор. 



 Стр. 10 - Бр. 18                                                                                    29 јануари 2014 
 

Секој регистриран и активиран корисник од еко-
номскиот оператор може да учествува на електронска-
та аукција, при што само корисникот од економскиот 
оператор кој прв поднел намалена цена може да ја зав-
рши електронската аукција. 

 
Член 22 

Доколку во постапката со електронска аукција кри-
териум е најниска цена, тогаш како почетна цена во 
ЕСЈН автоматски се поставува најниската цена од сите 
понуди што претходно се евалуирани и прифатени за 
учество на електронската аукција. 

 Доколку во постапката со електронска аукција кри-
териум е економски најповолна понуда, како почетна 
цена на секој квалификуван понудувач ќе биде поста-
вена неговата првично поднесена цена. 
 

Член 23 
За да може да се спроведе електронска аукција на 

ЕСЈН потребно е во постапката за доделување на дого-
вор за јавна набавка да има најмалку две првични при-
фатливи понуди. 

 
Член 24 

Преку ЕСЈН по почетниот круг, во кој е опфатен 
периодот од составување на почетната ранг листа на 
понудувачи кои поднеле прифатливи понуди до момен-
тот на започнување на наредниот круг, може да се 
спроведе уште еден круг за кој договорниот орган оп-
ределува датум и час на започнување и завршување на 
кругот и во кој понудувачите може да поднесат неогра-
ничен број нови намалени цени. 

ЕСЈН автоматски го продолжува времето за нега-
тивно наддавање за дополнителни три минути, секогаш 
кога во последните три минути од времето определено 
за негативно наддавање се поднесе нова цена. ЕСЈН 
врши континуирано автоматско продолжување на вре-
мето за дополнителни три минути се додека во послед-
ните три минути се доставува нова цена. 

Електронската аукција автоматски се затвора до-
колку во последните три минути не се достави нова 
цена. 

Продолжувањето на електронската аукција за до-
полнителни три минути, не влијае врз текот на друга 
електронска аукција каде што учествува ист економски 
оператор, доколку настане временско преклопување на 
истите. 

Поднесувањето на конечна цена автоматски се зат-
вора по истекот на времето на поднесување на конечна 
цена или по поднесување на конечна цена. Единстве-
ниот понудувач ја поднесува конечната цена само ед-
наш, а доколку не поднесе цена првично понудената 
цена ќе се смета за конечна.  

 
Член 25 

Кога предметот на договорот за доделување на јав-
на набавка е делив, за секој дел од предметот на набав-
ката преку ЕСЈН се определува датумот и часот на за-
почнување и завршување на електронската аукција, од-
носно за секој дел се спроведува посебна електронска 
аукција.  

 
Член 26 

Во ЕСЈН може да се врши промена на информации-
те од член 19 на овој правилник сé до почетокот на 
електронската аукција.  

За секоја направена промена од став 1 од овој член, 
преку ЕСЈН се испраќа порака до електронското пош-
тенско сандаче на ЕСЈН и до регистрираната адреса на 
е-пошта на избраните квалификувани понудувачи. 

 
Член 27 

Доколку настане техничка грешка или пад, односно 
недостапност на ЕСЈН (во натамошниот текст: технич-
ка грешка), при што економските оператори се оневоз-
можени од учество на постапка која се спроведува со 
користење на електронски средства, учество на елек-
тронска аукција или поднесување на конечна цена, то-
гаш администраторот на ЕСЈН  го продолжува рокот за 
поднесување понуди или времетраењето на аукцијата 
за период еднаков на периодот во кој што ЕСЈН бил во 
прекин, односно, во случај да истекол рокот, овозмо-
жува презакажување на електронската аукција и на 
поднесувањето на конечна цена. 

Доколку е пријавен проблем од страна на корисник 
на ЕСЈН, се врши детална анализа и доколку се утврди 
дека имало техничка грешка, администраторот на 
ЕСЈН, во зависност од природата на техничката 
грешка: 

- овозможува презакажување на аукцијата, 

- овозможува продолжување на аукцијата, 

- овозможува презакажување на поднесувањето на 

конечна цена, 

- овозможува продолжување на рокот за поднесува-

ње на понудите или пријавите за учество или  

- овозможува надминување на техничката грешка 

при користење на ЕСЈН во сите случаи каде тоа е 

можно. 

Техничка грешка на ЕСЈН не претставува прекин на 

интернет врската кај економскиот оператор, неправил-

но користење на апликацијата на ЕСЈН од страна на 

економскиот оператор или друг технички проблем со 

неговиот информациски систем. 
 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на корис-

тење на електронскиот систем за јавни набавки 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

57/13). 
 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  
 

Бр. 02-2497/1  
24 јануари 2014 година  Министер за финансии, 

Скопје м-рЗоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

524. 
Врз основа  од член 35 став (9) од Законот за без-

бедност на храната за животни (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 145/10 и 1/12), директорот 
на Агенција за храна и ветеринарство донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
СУРОВИНИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ, ДЕКЛА-
РИРАЊЕТО И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ КОИ ТРЕ-
БА ДА БИДАТ ДАДЕНИ НА ПРИДРУЖНИОТ ДО-
КУМЕНТ ИЛИ НА ПАКУВАЊЕТО И ЛИСТА НА 

СУРОВИНИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ(

) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за ста-
вање во промет на суровини за храна за животни, дек-
ларирањето и карактеристиките кои треба да бидат да-
дени на придружниот документ или на пакувањето ка-
ко и листата на суровини на храна за животни. 

 
Член 2 

(1) Заради подобрување на обележувањето на суро-
вините за храната за животни и крмните смеси и олес-
нување на процесот на размена на податоци кои се од-
несуваат на својствата на производот се користи Лис-
тата на суровини за храна за животни (во натамошниот 
текст: „Листата‟) во која се наведени сите суровини на 
храната за животни. 

(2) За секоја суровина за храна за животни на дек-
ларацијата треба да се наведат следниве податоци: 

(а) име; 
(б) број за идентификација; 
(в) доколку е соодветно, опис на суровината за хра-

ната за животни, вклучувајќи и информација за проце-
сот на производство; 

(г) податоците кои го заменуваат задолжителното 
декларирање за целите на член 17 став (1) точка (б) од 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни

*1
; и 

(д) поимник со дефиниции за различни постапки 
применливи на храната за животни и технички изрази 
кој е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(3) Операторите со храна за животни ја користат 
Листата на доброволна основа. Меѓутоа, името на су-
ровината за храна за животни која се наоѓа на Листата 
може да се користи доколку е во согласност со описот 
даден во Листата. 

(4) Листата е дадена во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Сите податоци во Листата треба да се во соглас-
ност со ограничувањата во однос на употреба на суро-
вини на храна за животни утврдени во Законот за без-
бедност на храна за животни и прописите донесени врз 
основа на овој закон. Операторите со храна за животни 
кои користат суровини за храна за животни кои се нао-
ѓаат во Листата, треба да гарантираат дека суровината 
за храна за животни е во согласност со барањата за без-
бедност и ставање во промет утврдени во член 8 од 
Правилник за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни

*2
. 

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 
2009 година за ставање во промет и употреба на храна за жи-
вотни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент 
и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата 
на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Ди-
рективите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 
93/113/ЕЗ и 96/25/EЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/EЗ, 
CELEX бр. 32009R0767 и Регулатива на Комисијата (ЕУ) Бр. 
0068/2013 од 16 јануари 2013 година за каталог на суровини за 
храна за животни, CELEX бр. 32013R0068 

(2) Во согласност со добрите пракси од член 14 од 
Законот за безбедност на храната за животни

*3
, сурови-

ните на храната за животни не треба да содржат хемис-
ки нечистотии добиени како резултат од процесот на 
производство и од помошни средства при преработка 
на храна за животни, освен ако во Листата не е опреде-
лена посебна максимална содржина. Во суровината не 
треба да постои присуство на супстанциите кои се заб-
ранети за употреба во храната за животни и за истите 
не се пропишува максимална содржина. Во интерес на 
транспарентноста, суровините на храна за животни со 
толерантна содржина на резидуи треба да се надопол-
нети со релевантни информации обезбедени од страна 
на операторите со храна за животни во контекст на во-
обичаените комерцијални трансакции. 

(3) Во согласност со добрите пракси од член 14 од 
Законот за безбедност на храната за животни

*4
, приме-

ната на принципот „најниска колку што е разумно ос-
тарливо‟ (во понатамошниот текст ALARA принцип) и 
без оглед на примената на Законот за безбедност на 
храната за животни и Правилник за барањата за опера-
торите со храна за животни во која било фаза на произ-
водство, преработка и дистрибуција на храната за жи-
вотни, како и хигиенските барања за добрите пракси за 
исхрана на животните

*5
, Правилник за листа на непо-

желни супстанции во храната за животни и максимал-
но дозволено ниво како и критичните точки за спрове-
дување на истражување за идентификација на изворот 
и причините за пречекорување на максимално дозволе-
ното ниво

*6
, треба да е соодветна на онаа утврдена во 

Листата за да се укаже на максималното количество на 
хемиски нечистотии кои се добиени од процесот на 
производство или од помошните средства за преработ-
ка кои се присутни во ниво еднакво на или поголемо од 
0,1%. Освен доколку не е поинаку утврдено во Прилог 
1 Дел Б или В на овој правилник, секое количество на 
хемиски нечистотии и помошни средства за прера-
ботка, треба да е изразено врз основа на односот те-
жина/тежина. 

(4) Освен доколку специфично максимално коли-
чество не е утврдено во Прилог 1 Дел В од овој пра-
вилник, максималното количество утврдено во Прилог 
1 Дел Б од овој правилник за секој одделен процес се 
применува за сите суровини за храна за животни од 
Прилог 1 Дел В на овој правилник се додека описот на 
суровините за храна за животни во својот опис упатува 
на овој процес и доколку соодветниот процес е во сог-
ласност со описот утврден во Прилог 1 Дел Б на овој 
правилник. 

(5) Ботаничката чистота на суровина на храна за 
животни не смее да биде помала од 95%. Меѓутоа, бо-
таничките нечистотии како што се резидуи од други 
маслодајни семиња или маслодајни овошја, добиени од 
претходен процес на производство, не треба да надми-
нуваат 0,5% за секој вид маслодајно семе или маслодај-
но овошје.  

(6) По исклучок од став (5) на овој член, за сурови-
ните дадени во Прилог 1 Дел В на овој правилник мо-
же да се утврди посебно ниво на ботанички нечисто-
тии. 

(7) Вообичаеното име/квалификацијата на една или 
повеќе постапки кои се дадени во последната колона 
од поимникот за постапките од Прилог 1 на овој пра-
вилник, може да биде додадено на името на суровината 
на храната за животни со цел да се опише дека истата 
била предмет на соодветна постапка. Доколку името на 
суровинита на храната за животни е комбинација од 
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назив од Прилог 1 Дел В на овој правилник и име/ква-
лификација на еден или повеќе процеси од Прилог 1 
Дел Б на овој правилник, истата ќе се смета дека е 
вклучена во Листата и нејзината етикета ќе ги содржи 
задолжителните декларации применливи за оваа суро-
вина на храна за животни како што е пропишано во по-
следните колони на Прилог 1 Деловите Б и В од овој 
правилник. Доколку во последната колона од Прилог 1 
Дел Б од овој правилник е пропишан посебниот начин 
кој се користи за постапката истиот треба да се назначи 
и во името на суровината на храната за животни 

(8) Доколку постапката на производство на сурови-
на на храната за животни се разликува од описот на со-
одветната постапка дадена во поимникот на постапки-
те од Прилог 1 на овој правилник, постапката на произ-
водство се утврдува во описот на соодветната суровина 
на храната за животни. 

(9) За одреден број суровини на храната за животни 
може да се користат синоними. Синонимите треба да 
се вклучени во квадратни загради во колоната “име” на 
записот за соодветната суровина во Листата. 

(10) Во описот на суровните на храната за животни 
во Листата наместо зборот „нус-производ” треба да се 
користи зборот „производ” со цел да се рефлектира си-
туацијата на пазарот и терминологијата која ја корис-
тат операторите со храна за животни со која се нагла-
сува трговската вредност на суровните на храната за 
животни. 

(11) Ботаничкото име на растението треба да се 
презентира само во описот на првиот запис во Листата 
кој се однесува на тоа растение. 

(12) Содржината на високи концентрации на одре-
дена супстанција или дали примената на постапката на 
производство ги променила нутритивните карактерис-
тики на производот е основа на задолжителното озна-
чување на аналитичките состојки на одредени сурови-
ни на храната за животни во Листата. 

(13) Во однос на содржината на влага на суровини-
те на храната за животни се применуваат барањата за 
означување утврдени во член 16 точка (д) а во врска со  
Прилог 1 точка 6 од Правилник за општи и посебни ба-
рања за безбедност на храната за животни

*9
.  

(14) Во однос на другите аналитички состојки на 
суровини на храна за животни се применуваат барања-
та за означување утврдени во член 17 став (1) точка (б) 
а во врска со Прилог 5 од Правилник за општи и посеб-
ни барања за безбедност на храната за животни 

*10
.  

(15) По исклучок од одредбите на ставовите (14), 
(15) на овој член,за одредени описи на постапките кои 
биле применети на суровините на храна за животни да-
дени во Дел В од Листата се применува следното: 

(a) задолжително декларирање во однос на анали-
тичките состојки во Дел В од Листата треба да ги заме-
нат задолжителните декларации пропишани во соод-
ветниот оддел од Прилог 5 на Правилник за општи и 
посебни барања за безбедност на храната за жи-
вотни

*13
. 

(б) доколку во колоната -задолжително наведување 
информации од Листата, не се наведени аналитичките 
состојки кои треба да се наведат според соодветниот 
дел од Прилог 5 на Правилник за општи и посебни ба-
рања за безбедност на храната за животни 

14*
, не треба 

да се означи ниту една од овие состојки. Во однос на 
пепел кој е нерастворлив во хлороводородна киселина 
кога не е наведено нивото во Листата, нивото се наве-
дува, само доколку надминува 2,2%. 

(в) кога во колоната „задолжително наведување ин-
формации” од Листата се утврдени едно или неколку 
посебни нивоа на влага, овие нивоа се применуваат на-
место нивоата утврдени во Прилог 1 точка 6 од Пра-
вилник за општи и посебни барања за безбедност на 
храната за животни 

15*
. Ако нивото на влага е под 14%, 

не е задолжително истото да се наведе. Кога во таа ко-
лона не е утврдено посебното ниво на влага, се приме-
нуваат нивоата на влага утврдени во Прилог 1 точка 6 
од Правилникот за општи и посебни барања за безбед-
ност на храната за животни 

*15
. 

(16) Оператор со храна за животни кој тврди де-
ка некоја суровина на храна за животни има повеќе ка-
рактеристики од оние наведените во колоната „опис” 
од Листата треба да се усогласи со одредбите од член 
14 од Правилникот за општи и посебни барања за без-
бедност на храната за животни 

*16
. Освен тоа, суровни-

те на храната за животни можат да исполнат и услови 
кои се однесуваат на посебна нутритивна цел во сог-
ласност со одредбите кои се однесуваат на посебна 
нутритивна употреба на храната за животни.  

 
Член 4 

Суровините за храна за животни кои се ставаат во 
промет треба да ги исполнуваат условите за означува-
ње утврдени во членовите 16 и 17 од Правилникот за 
општи и посебни барања за безбедност на храната за 
животни. 

 
Член 5 

(1) Суровините за храна за животни кои се ставаат 
во промет треба да ги исполнуваат барањата  за означу-
вање утврдени во член 12 и Прилозите 2 и 3 од Пра-
вилникот за општи и посебни барања за храната за без-
бедност животни. 

(2) Заради подобрување на соодветноста на обеле-
жувањето на храната за домашни миленици и за кр-
мните смеси вклучително и крмни смеси за крзнени 
животни може да се употребуваат Кодови за добри 
пракси за обележување (во натамошниот текст: Ко-
дови).  

(3) Кодовите треба да содржат одредби за: 
- презентирање на карактеристиките за означување 

утврдени во член 15 од Правилникот за општи и посеб-
ни барања за безбедност на храната за животни,  

- доброволно обележување утврдени во член 35 
став (3) од Законот за безбедност на храна за животни 
и 

- употреба на тврдењата утврдени во член 14 на 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни. 

(4) Операторите со храна за животни ги користат 
Кодовите на доброволна основа. Меѓутоа, доколку се 
користи означувањето на суровините на храна за жи-
вотни согласно Кодовите истото треба да биде означе-
но на етикетата единствено доколку постои усогласе-
ност со сите релевантни одредби од соодветниот Код. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 

Бр. 02-4157/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
27 декември 2013 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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525. 
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

ЖИВИНА И ЈАЈЦА ЗА ВЕДЕЊЕ(

) 

 
Глава I 

Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
(1) Со овој правилник се пропишуваат условите за 

ставање во промет на живина и јајца за ведење. 
(2) Одредбите од овој правилник не се применуваат 

за живина наменета за изложби, манифестации или 
спортски настани. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно 

здравство се применуваат и во овој правилник доколку 
со овој правилник не се поинаку дефинирани. 

(2) Одредени поими употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) „јајца за ведење“ се јајца за инкубација изведени 
од живина; 

2) „живина за резмножување“ е живина постара од 
72 часа наменета за производство на јајца за ведење; 

3) „живина за производство“ е живина постара од 
72 часа која се одгледува за производство на месо 
и/или јајца за исхрана на луѓето (или за обновување на 
популација на дивеч); 

4) „живина за колење“ е живина која се превезува 
директно во кланица и која се коле веднаш по нејзино-
то пристигнување или во рок од 72 часа по пристигну-
вањето во кланицата; 

5) „јато“ е живина со ист здравствен статус која се 
одгледува во исти простории или во ист заграден прос-
тор и која формира единствена епидемиолошка едини-
ца или, во случај на домашна живина,сите птици кои 
делат ист воздушен простор; 

6) „одгледувалиште“ е секојa инсталација или об-
јект кој се користи за размножување или одгледување 
на живина за размножување или производство; 

7) „објект“ е капацитет или дел од капацитет кој се 
наоѓа на едно исто место и опфаќа: 

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
вет 2009/158/ЕЗ од 30 ноември 2009 за условите на здравствена 
заштита при трговија во Заедницата и увоз од трети земји на жи-
вина и јајца за ведење, CELEX Бр. 32009L0158; Одлука на Коми-
сијата 2006/605/EЗ од 6 септември 2006 за одредени мерки на 
заштита во однос на трговија на Заедницата со живина наменета 
за надополнување на популација на дивеч, CELEX Бр. 
32006D0605; Одлука на Ссовет 95/410/EЗ од 22 јуни 1995 замик-
робиолошките правила за тестирање и земање на примероци на 
одгледувалиштата на потекло за живин за колење наменета за 
Финска и Шведска, CELEX Бр. 31995D0410; Одлука на Комиси-
јата 94/327/EЗ од 19 мај 1994 за критериумите за годишно тести-
рање на живина за размножувања на Њукасталската болест во 
согласност со член 12 став (2) од Директивата на Совет 
90/539/EEЗ, CELEX Бр. 31994D0327 и Одлука на Комисијата 
93/152/EEЗ од 8 фебруари 1993 за критериумите за вакцината која 
треба да се користи против Њукастелската болест во контакст на 
програмите за вакцинација, CELEX Бр. 31993D0152. 

 

(а) објект за одгледување на чистокрвни животни: 
објект кој произведуваат јајца за ведење за производ-
ство на живина за размножување; 

(б) објект за размножување: објект кој произведува 
јајца за ведење за производство на живина за производ-
ство; 

(в) објект за одгледување: 
- објект за одгледување живина за размножување 

кој е објект за одгледување живина сè до периодот реп-
родуктивна зрелост или; 

- објект за одгледување живина за производство кој 
е објект за одгледување несилки за производство пред 
периодот на несење; 

(г) инкубаторска станица: објект во кој се инкуби-
раат и се изведуваат јајца и кој ги задоволува потреби-
те од еднодневни пилиња; 

8) „одобрена лабораторија“ е лабораторија сместена 
на територијата на земја-членка на Европската унија 
која е одобрена и под контрола на надлежниот ветери-
нарен орган на таа земја-членка во која се извршуваат 
дијагностички испитувања кои се пропишани со овој 
правилник; 

9) „болести кои задолжително се пријавуваат“ се 
болестите заради кои ставањето во промет на живина и 
јајца за ведење не е дозволено и се дадени во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник; 

10) „карантин“ е објект каде живината се чува во 
потполна изолација и каде е спречен директен или ин-
директен контакт со друга живина на начин кој дозво-
лува да се вршат испитувања и набљудување на при-
суство на болестите кои задолжително се пријавуваат; 

11) „санитарно колење“ е уништување на живина и 
производи кои се заразени или за кои постои сомнеж 
дека се контаминирани со превземање на сите потреб-
ни мерки на здравствена заштита вклучувајќи и дезин-
фекција и 

12) „дивеч“ се диви птици кои се заловени за исхра-
на на луѓето. 

 
Глава II 

Услови за ставање во промет 
 

Член 3 
Услови за ставање во промет 

 
(1) За да ставаат во промет живина и јајца за ведење 

објектите треба да бидат одобрени и треба да ги испол-
нат условите дадени во членовите 4, 5, 6 и 7 на овој 
правилник. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, објектите 
во кои се одгледува живина за колење или несилки кои 
произведуваат јајца за исхрана на луѓето во кои бројот 
на животни е помал од 350 несилки односно 500 број-
лери и кои не ставаат јајца или месо во промет не треба 
да ги исполнуваат условите од членовите 4, 5, 6 и 7 на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Општи правила 
 
(1) Операторите на објектите во кои се одгледува 

живина и јајца за ведење треба: 
1) да ги исполнат условите во однос на капацитети-

те и дејностите кои можат да се вршат во објектите ут-
врдени во член 5 на овој правилник; 

2) да ги применуваат и да се придржуваат кон 
Програмите за следење на болести донесени согласно 
Законот за ветеринарно здравство; 

3) да обезбедат секој капацитет да ги извршува ак-
тивностите наведени во точка 4) од овој став; 
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4) објектите да бидат под надзор во однос на спро-
ведување на организиран мониторинг на здравјето на 
живината, кој вклучува: 

(a) најмалку една инспекциска посета годишно од 
страна на официјален ветеринар, придружена со кон-
троли со цел да се потврди дека се применуваат хиги-
енските мерки и активности во објектите во согласност 
со условите од член 5 на овој правилник и 

(б) водење на евиденција од страна на одгледувачи-
те за сите потребни податоци за постојан мониторинг 
на здравствениот статус во објектот од страна на 
Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошни-
от текст: Агенцијата) односно надлежен орган на земја 
членка на Европската унија и 

5) да содржат само живина. 
(2) Секој објект кој ги исполнува условите утврде-

ни во став (1) на овој член има единствен број кој може 
да биде ист со бројот издаден во согласност со Законот 
за квалитет на земјоделски производи(*1).  

 
Член 5 

Објекти и активности 
 
(1) Објектите за размножување на живина со пе-

дигре, размножување и одгледување треба: 
1) да бидат поставени во согласност со видот на 

производството, со што се гарантира заштита од болес-
ти или, доколку се појави жариште, истото да може да 
се стави под контрола. Доколку во објектите се сместе-
ни неколку видови живина, тие треба да бидат одде-
лени; 

2) да се обезбедат добри хигиенски услови и непре-
чен надзор на здравјето на живината и 

3) опремата да е соодветна за видот на производ-
ство и со неа да се врши чистење и дезинфекција на об-
јектите и возилата со кои се превезуваат живината и 
јајцата со место назначено за таа намена. 

(2) Во објектите за размножување на живина со пе-
дигре, размножување и одгледување треба: 

1) техниките за одгледување да се засноваат на 
принципот на „заштитено одгледување“ и на принци-
пот „сите внатре/сите надвор“. Помеѓу различните гру-
пи треба да се врши чистење, дезинфекција и депопу-
лација; 

2) да се чува само живина: 
(а) од самиот објект, и/или,  
(б) од други објекти за размножување на животни 

со педигре, размножување или одгледување од Репуб-
лика Македонија или Заедницата, одобрени согласно 
со член 10 став (1) точка 1) потточка а) од овој правил-
ник, и/или,  

(в) увезена од трети земји во согласност со Правил-
никот за начинот и постапката за увоз и транзит , лиса-
та на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, фор-
мата и содржината на ветеринарно здравствениот сер-
тификат или други документи што ја придружуваат 
пратката со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, како и начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 
пратка со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло,  

3) има правила за хигиена од страна на раковод-
ството на објектот и вработените треба да носат соод-
ветна работна облека, а посетителите заштитна облека; 

4) зградите, кафезите и опремата треба да се од-
држуваат во добра состојба; 

5) јајцата да:  
(а) се собираат во соодветни временски интервали, 

најмалку еднаш во денот и во најкраток можен рок по 
ведењето;  

(б) се дезинфицираат и чистат во најкраток можен 
рок, освен доколку дезинфекцијата не се одвива во ин-
кубаторска станица во Република Македонија или во 
земјата членка на Европската унија и 

(в) се сместени во нова или во чиста и дезинфици-
рана амбалажа.  

6) одгледувачот да го извести официјалниот ветери-
нар за секоја промена во начинот на производството 
или за друг знак кој покажува присуство на заразни бо-
лести кај живината. Во случај на сомнеж за присуство 
на болест, овластениот ветеринар треба веднаш да ис-
прати примероци до одобрена лабораторија за поставу-
вање на дијагноза; 

7) историјата на едно јато, евиденцијата или пода-
тоците да се чуваат за секое јато барем две години по 
продажбата на јатото и да содржи податоци за: 

(а) пристигнување и заминување, 
(б) начин на производство, 
(в) стапка на заболување и смртност со причините 

за нив, 
(г) сите лабораториски испитувања и резултатите 

од нив, 
(д) местото од каде потекнува живината и 
(ѓ) одредиште на јајцата, 
8) доколку се појави заразна болест на живината, 

резултатите од лабораториските испитувања веднаш да 
се достават до официјалниот ветеринар. 

(3) Инкубаторската станица треба:  
1) да биде физички и оперативно одделена од објек-

тите за одгледување и да дозволува долунаведените 
различни функционални единици да се одвиваат неза-
висно една од друга: 

(а) складирање и сортирање на јајцата, 
(б) дезинфекција, 
(в) прединкубација,  
(г) ведење и 
(д) подготовка и пакување на пратките за испра-

ќање,  
2) да биде заштитена од птици кои доаѓаат од над-

вор и глодари; подовите и ѕидовите да бидат од цврст, 
непропустлив материјал кој дозволува миење; системи-
те за природно или вештачко осветлување и проток на 
воздух и топлина да бидат соодветни; да се преземат 
мерки за хигиенско отстранување на отпад (јајца и пи-
лиња) и 

3) опремата да биде со мазна и водоотпорна пов-
ршина. 

(4) Во инкубаторската станица треба: 
1) јајцата да се движат еднонасочно, а опремата и 

персоналот да бидат подвижни; 
2) јајцата за ведење да: 
(а) потекнуваат од објектите за животни за размно-

жување со педигре, размножување или одгледување, 
одобрени согласно член 10 став (1) точка 1) потточка 
(а) од овој правилник и 

(б) бидат увезени од трети земји согласно овој пра-
вилник; 

3) да има правила за добра хигиенска пракса; врабо-
тените да носат соодветна работна облека, а посетите-
лите заштитна облека; 

4) објектите и опремата да се одржуваат во добра 
состојба; 

5) да се врши дезинфекција на: 
(а) јајца, по пристигнување односно пред процесот 

на инкубација или пред нивно испраќање за ставање во 
промет или извоз во трета земја, освен доколку тие не 
биле претходно дезинфицирани во одгледувалиштето 
на потекло,  

(б) инкубаторите и 
(в) инкубаторските станици и опремата, по ведење 

на секоја серија, 
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6) да се спроведува програма за микробиолошка 
контрола на квалитет со цел да се оцени здравствениот 
статус на инкубаторската станица; 

7) одгледувачот да го известува официјалниот вете-
ринар за секаква промени во начинот на производство-
то или друг знак кој покажува присуство на заразни бо-
лести кај живината. Веднаш штом се појави сомнеж за 
присуство на болест, официјалниот ветеринар да ис-
прати примероци до одобрена лабораторија според кои 
се поставува дијагноза и да ја информира Агенцијата 
односно надлежниот орган на земја членка на Европ-
ската унија кој донесува одлука за превземање на соод-
ветни мерки. 

8) историјата на едно јато, евиденцијата и подато-
ците за инкубаторската станица да се чуваат најмалку 
две години и истите за секое јато да содржат податоци 
за: 

(а) потекло на јајцата и дата на нивно пристигну-
вање, 

(б) изведените видови, 
(в) секоја абнормалност, 
(г) сите лабораториски испитувања и резултатите 

од нив, 
(д) детали за програми за вакцинација, 
(ѓ) бројот и одредиштето на инкубираните јајца кои 

не се извеле и 
(е) одредиштето на еднодневните пилиња, 
9) доколку се појави заразна болест кај живината, 

резултатите од лабораториските испитувања веднаш да 
се достават до официјален ветеринар. 

 
Член 6 

Следење на болест 
 
(1) Програмите за следење на болести од член 4 на 

овој правилник, треба да ги имаат во предвид одредби-
те на членовите 20 и 21 на овој правилник, како и нај-
малку да го опфаќаат следењето на инфекциите и видо-
вите од ставовите (2), (3) и (4) на овој член и член 7 
став (2) на овој правилник. 

(2) За инфекции со Salmonella pullorum, Salmonella 
gallinarum и Salmonella arizonae: 

1) засегнати видови се: 
(a) за Salmonella pullorum et gallinarum: кокошки, 

мисирки, бисерки, потполошки, фазани, еребици и пат-
ки и 

(б) за Salmonella arizonae: мисирки; 
2) за следење на болест: 
(a) серолошките и/или бактериолошките испитува-

ња треба да се употребуваат за откривање присуство на 
инфекција; 

(б) примероците за вршење на тестови треба да би-
дат земени од крв, ембриони кои нема да се изведат 
(мртви ембриони), второ-класни пилиња, мекониум, 
ткива земени пост мортем, особено црн дроб, слезина, 
јајници, јајоводи и илео-цекалниот спој; 

(в) треба да се користи директно збогатување со ка-
ша од селенит-цистеин за примеоци на фецес/мекони-
ум и примероци од цревата. Неселективно претходно 
збогатување следено со селективно збогатување со ка-
ша од Рапапорт-Василидасис базирана на соја или Ми-
лер-Кауфман Тетрахиноат-новобиоцин каша може да 
се користат за примероци (како ембриони мртво изве-
дени) при што се очекува дека конкурентска тафлора 
да биде минимална; 

(г) кога се земаат примероци од крв од јато за серо-
лошко испитување на Salmonella pullorum или 
Salmonella arizonae, при определување на бројот на 
примероци кои треба да се земат, се зема во предвид 

распространетоста на инфекцијата и нејзината фрек-
венција на појавување во објектот во минатото. Секо-
гаш треба да се зема валиден број на примероци за се-
ролошки и/или бактериолошко тестирање за откривање 
инфекција; 

(д) јатата се проверуваат за време на секој период 
на ведење во најдобриот период за откривање на бо-
леста; 

(ѓ) примероците земени за бактериолошко тестира-
ње не треба да бидат земени од живина или јајца кои 
биле третирани со антимикробиолошки медицински 
препарати во период од две до три недели пред тести-
рањето; 

(е) техниките за детекција треба да овозможуваат 
разликување на серолошки реакции на Salmonella 
Pullorum и Salmonella Gallinarum инфекција од серо-
лошка реакција поради употреба на вакциназа 
Salmonella Enteritidis, во случаи кога оваа вакцина била 
користена. Оваа вакцинација не треба да се врши до-
колку се спроведува серолошки мониторинг, а доколку 
се извршила вакцинација, треба да се спроведе бакте-
риолошко тестирање, но методот на потврда кој се ко-
ристи треба да биде соодветен со цел да може да се 
направи разлика помеѓу живи вакцинални соеви и те-
ренски соеви.  

(3) За инфекции со Mycoplasma gallisepticum и 
Mycoplasma meleagridis: 

1) засегнати видови се: 
(a) за Mycoplasma gallisepticum: кокошки и мисирки 

и 
(б) за Mycoplasma meleagridis: мисирки. 
2) за следење на болест: 
(a) треба да се испита присуството на инфекција 

преку серолошки и/или бактериолошки и/или преку 
молекуларни тестови. Присуството на лезии во вид на 
воздушни меури кај еднодневни пилиња и мисирки 
укажува на присуство на микоплазматична инфекција 
и истото треба да се истражи; 

(б) примероците за тестирање за откривање присус-
тво на инфекција со Mycoplasmaтреба да бидат земени 
соодветноод крвта, еднодневни пилиња, семе, или раз-
маски земени од душникот, конхите, клоака и воз-
душните кеси а за детекција на Mycoplasma meleagridis 
примероците треба да се земат од оводуктите и пенис 
на мисири; 

(в) тестовите за откривање Mycoplasma 
gallisepticum или Mycoplasma meleagridis се вршат на 
репрезентативен примерок со цел да се овозможи по-
стојано следење на инфекцијата за време на одгледува-
њето и несењето, т.е. пред почетокот на несењето и по-
тоа на секои три месеци. 

(4) Доколку не постојат реакции на тестовите од 
ставовите (2) и (3) на овој член, тестот се смета за нега-
тивен. Во спротивно, јатото е сомнително и треба да се 
применат мерките од член 7 на овој правилник. 

 
Член 7 

Услови за времено повлекување или укинување на 
одобрение за ставање во промет на живина и јајца 

 
(1) Одобрението за ставање во промет на живина и 

јајца за ведење времено се повлекува: 
1) доколку објектот повеќе не ги исполнува услови-

те утврдени во член 5 од овој правилник; 
2) се до завршувањето на испитувањето за присус-

тво на болест, доколу: 
(а) се појавило сомневање за присуство на птичји 

грип или Њукасл-болест во објектот, 
(б) објектот примил живина или јајца за ведење од 

објект кој е сомнителен на зараза или е заразен од 
птичји грип или Њукасл-болест, 
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(в) настанал контакт, кој може да ја пренесе инфек-
цијата, помеѓу објектот и местото на појавување на 
птичји грип или Њукасл-болест, 

3) доколку резултатите од извршениот надзор во 
согласност со условите утврдени во членовите 5 и 6 од 
овој правилник за инфекции од Salmonella pullorum, 
Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma 
gallisepticum или Mycoplasma meleagridis даваат основа 
за сомневање дека има присуство на инфекција и пот-
ребно е да се извршат нови тестови; 

4) во тек е спроведување на мерки кои ги бара офи-
цијалниот ветеринар, доколку објектот не ги исполнува 
условите од член 4, став (1) точки 1), 2) и 3) од овој 
правилник. 

(2) Во случај на одгледувалишта кои се составени 
од две или повеќе одделни единици на производство, 
Агенцијата може да направи исклучоци од мерките ут-
врдени во став (4) точка 2) на овој член во однос на 
здравјето на единиците за производство на одгледува-
лиштето кое е заразено, доколку официјалниот ветери-
нар потврди дека структурата и големината на овие 
единици за производство и активностите кои ги вршат 
се такви, што единиците за производство нудат пот-
полно одделни објекти за сместување, чување и хра-
нење, така што предметната болест не може да се про-
шири од една единица за производство на друга. 

(3) Услови за укинување на одобрение за ставање 
во промет се: 

1) појава на птичји грип или Њукасл-болест во об-
јектот; 

2) вториот тест покаже присуство на инфекција со 
Salmonella pullorum, Salmonella galli-narum, Salmonella 
arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma 
meleagridis и 

3) не се преземени мерки со кои објектот би ги ис-
полнувал условите од член 4, став (1) точки 1), 2) и 3) 
од овој правилник, по второто предупредување од 
страна на официјалниот ветеринар. 

(4) Услови за повторно враќање на одобрение за 
ставање во промет се: 

1) извршено е санитарно колење и поминат е 21 ден 
од чистењето и дезинфекцијата на објектот поради 
присуство на птичји грип или Њукастелска болест; 

2) доколку повлекувањето било извршено поради 
инфекција предизвикана од: 

(а) Salmonella pullorum и gallinarum или Salmonella 
arizonae, тоа може да биде повторно вратено на објек-
тот по негативен резултат од двата теста извршени во 
временски интервал од барем 21 ден и по дезинфекци-
јата извршена по санитарното колење на заразеното 
јато, 

(б) Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma 
meleagridis, може да бидат обновени по добиен негати-
вен резултат од двата теста извршени на целото јато во 
временски интервал од најмалку 60 дена или по добие-
ни негативни резултати кои биле добиени на две тести-
рања спроведени во интервал од најмалку 21 ден во об-
јектот по дезинфекција извршена по санитарно колење 
на целото заболено јато. 

 
Член 8 

Национална референтна лабораторија 
 
(1) Националната референтна лабораторија за бо-

лести кај живината е одговорна за координирање на 
дијагностичките методи утврдени во овој правилник и 
нивната употреба од страна на овластени лаборатории 
кои се наоѓаат на територијата на Република Македо-
нија, и тоа:  

1) ги снабдува овластените лаборатории со реаген-
си кои се потребни за дијагностичко тестирање;  

2) врши мониторинг на квалитетот на реагенсите 
кои се користат од страна на лабораториите овластени 
да вршат дијагностички тестирања пропишани во овој 
правилник;  

3) организира периодични споредбени тестирања.  
(2) Податоците за национална референтна лабора-

торија за авијарни болести се објавува на веб страната 
на Агенцијата 

(3) Директорот на Агенцијата во согласност со член 
10-а од Законот за ветеринарно здравство може да про-
пише детални правила за спроведување на овој член. 

 
Член 9 

Ставање во промет на живина и јајца за ведење 
 
За да се стават промет во Република Македонија 

или во Европската унија: 
1) јајцата за ведење, еднодневните пилиња, живина-

та за размножување и живината за производство треба 
да ги исполнуваат условите пропишани во членовите 
10, 19, 20, 21, 22 и 24 од овој правилник доколку исти-
те се спроведуваат на територијата на Република Маке-
донија или во Европска унија, како и следните услови: 

1) јајцата за ведење треба да ги исполнуваат усло-
вите пропишани во член 12 од овој правилник;  

2) еднодневните пилиња треба да ги исполнуваат 
условите утврдени во член 13 од овој правилник;  

3) живината за размножување и живина за произ-
водствотреба да ги задоволуваат условите утврдени во 
член 14 од овој правилник;  

2) живината за колење треба да ги исполнува усло-
вите утврдени во членовите 15, 19, 20, 21, 22 и 24 од 
овој правилник доколку истите се спроведуваат на те-
риторијата на Република Македонија или во Европска-
та унија; 

3) живината (вклучувајќи и еднодневни пилиња) 
наменета за обновување на популациите на дивеч, тре-
ба да ги исполнува условите утврдени во членовите 16, 
19, 20, 21, 22 и 24 од овој правилник доколку истите се 
спроведуваат на територијата на Република Македони-
ја или во Европската унија; и 

4) во однос на салмонелата, живината наменета за 
Финска и Шведска треба да ги исполнува условите ут-
врдени во член 17 од овој правилник.  

 
Член 10 

Општи услови за здравствена заштита на јајца за 
ведење, едно-дневни пилиња, живина за  

размножување и живина за производство 
 
(1) Јајцата за ведење, еднодневните пилиња, живи-

ната за размножување и живината за производство тре-
ба да доаѓаат од: 

1) објекти кои ги исполнуваат следните услови: 
(а) да бидат одобрени и да имаат единствен број из-

даден од страна на Агенцијата или надлежниот орган 
на земја членка на Европската унија согласност член 4 
од овој правилник; 

(б) за време на испраќањето да не бидат предмет на 
забрани кои се однесуваат на здравствената заштита на 
живината; 

(в) да не бидат сместени во област која е предмет на 
рестриктивни мерки во согласност со прописите од об-
ласта на ветеринарното здравсто како резултат на поја-
ва на болест на која живината е приемчива; 

2) јато кое за време на испраќањето нема клинички 
знаци на болест или за кое не постои сомневање дека е 
заболено. 
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(2) За објектите од став (1) точка 1) потточка (а) од 
овој правилник се води евиденција и истата се објавува 
на веб страната на Агенцијата.  

(3) Директорот на Агенцијата во согласност со член 
10-а од Законот за ветеринарно здравство може да про-
пише детални услови за примена на овој член. 

 
Член  11 

Услови за вакцинација на живина 
 
(1) Вакцините за вакцинација на живина или јата за 

производство на јајца за ведење треба да имаат одобре-
ние за ставање во промет во согласност со член 23 од 
Законот за ветеринарно-медицински препарати издаде-
но од Агенцијата или надлежниот орган на земја член-
ка на Европската унија. 

(2) Согласно член 10-а од Законот за ветеринарно 
здравство директорот на Агенцијата може да ги утврди 
условите за користење на вакцините против Њукастел-
ска болест во контекст на програмите за рутинска вак-
цинација. 

(3) Во однос на вакцинацијата против било кој се-
ротип на Salmonella, треба да бидат исполнети следни-
ве услови:  

1) програмите за вакцинација против Salmonella не 
треба да пречат на серолошката детекција во контекст 
на испитување кое се спроведува на терен, или резул-
тати во лажно позитивни тестирања и 

2) живите вакцини на Salmonella не треба да се ко-
ристат во рамките на националните програми за кон-
трола:  

- кај живина за одгледување или размножување, за 
време на нивната репродуктивна или фаза на несење, 
освен доколку безбедноста од нивното користење е до-
кажана и истите имаат одобрение за користење за так-
ви цели во согласност со Законот за ветеринарно ме-
дицински препарати(*2) и  

- во случај кога производителот нема обезбедено 
соодветен метод за разликување на бактериолошки ди-
вите соеви на Salmonella од вакциналните соеви.  

 
Член 12 

Посебни услови за здравствена заштита на јајца  
за ведење 

 
(1) Кога се испраќаат јајцата за ведење треба да: 
1) доаѓаат од јата кои: 
(а) се чувани повеќе од шест недели во еден или по-

веќе објекти одобрени согласно член 10 став (1) точка 
1) поточка (а) од овој правилник; 

(б) доколку се вакцинирани, биле вакцинирани сог-
ласно условите за вакцинација од член 11 од овој пра-
вилник; 

(в) и кои: 
- 72 часа пред испраќањето биле предмет на здрав-

ствен преглед направен од страна на официјален вете-
ринар или овластен ветеринар и кои за време на испи-
тувањето не покажале клинички знаци на болест или 
сомневање дека се заболени или 

- биле предмет на месечен здравствен преглед нап-
равен од страна на официјален ветеринар или овластен 
ветеринар при што последниот преглед бил извршен во 
период од 31 ден пред испраќањето. Во овој случај, 
официјален ветеринар или овластен ветеринар врши 
преглед на евиденцијата за здравствена состојба на ја-
тото и процена на моменталната здравствена состојба 
врз основа на најновите податоци обезбедени од страна 
на лицето кое е одговорно за јатото во текот на 72 часа 

пред испраќањето. Во случај кога евиденцијата или 
другите податоци укажуваат сомнеж за болест, на јата-
то се врши преглед на здравствената состојба од страна 
на официјален ветеринар или овластен ветеринар кој ја 
исклучува можноста за постоење на заразна болест кај 
живината; 

2) се означени во согласност со Законот за квалитет 
на земјоделски производи(*1); 

3) биле дезинфицирани во согласност со упатствата 
дадени од официјалениот ветеринар. 

(2) Ако за време на периодот на инкубација се поја-
ви заразна болест кај живината која е пренослива преку 
јајца во јатото од каде доаѓа пратката на јајцата за веде-
ње се известува соодветната инкубаторска станица и 
надлежниот орган одговорен за инкубаторската стани-
ца и за јатата на потекло. 

 
Член 13 

Посебни услови за здравствена заштита  
на еднодневни пилиња 

 
Еднодневните пилиња треба: 
1) да се изведени од јајца за ведење кои ги исполну-

ваат условите од членовите 14 и 16 на овој правилник; 
2) доколку се вакцинирани да ги исполнуваат усло-

вите за вакцинација од член 11 од овој правилник; 
3) при нивното испраќање да не покажуват сомнеж 

за присуство на болест врз основа на член 5 став (4) 
точки 7) и 8) од овој правилник. 

 
Член 14 

Посебни услови за здравствена заштита на живина 
за размножување и живина за производство 

 
Кога се испраќа, живината за размножување и жи-

вината за производство треба: 
1) да е чувана од моментот на ведење или повеќе од 

шест недели во еден или повеќе објекти одобрени сог-
ласно член 10 став (1) точка 1) потточка (а) од овој пра-
вилник; 

2) доколку е вакцинирана да ги исполнува условите 
за вакцинација од член 11 од овој правилник и 

3) 48 часа пред испраќање да е извршен преглед на 
здравствената состојба од страна на официјален вете-
ринар или овластен ветеринар при што да не се утврде-
ни клинички знаци на болест или сомневање дека се за-
болени. 

 
Член 15 

Услови за здравствена заштита на живина наменета 
за колење 

 
Кога живината се испраќа за колење, таа треба да 

доаѓа од одгледувалиште: 
1) каде била чувана од моментот на ведење или по-

веќе од 21 ден; 
2) кое не е предмет на забрани во однос на здрав-

ствената заштита на живината; 
3) каде од страна на официјален ветеринар или ов-

ластен ветеринар е извршен преглед на јатото од кое 
доаѓа пратката на живина наменета за колење пет дена 
пред испраќање при што да не се утврдени клинички 
знаци на болест или сомнеж на присуство на заразна 
болест во јатото и 

4) кое не е сместено во област во која се применува-
ат рестриктивни мерки заздравствена заштита на жи-
вотните во согласност со прописите од областа на вете-
ринарното здравство заради појава на болест на која 
живината е приемчива. 
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Член 16 
Услови за здравствена заштита на живина која е на 

возраст повеќе од 72 часа и која е наменета за  
обновување на популациите на дивеч 

 
(1) За да биде ставена во промет, живината која е на 

возраст од повеќе од 72 часа и е наменета за обновува-
ње на популации на дивеч, треба да доаѓа од одгледу-
валиште: 

1) каде била чувана од ведењето или повеќе од 21 
ден и не била во контакт со новодојдената живина во 
текот на две недели пред испраќањето; 

2) кое не е под забрани заради здравствената зашти-
та на живината; 

3) каде од страна на официјален или овластен вете-
ринар е извршен преглед на јатото од кое доаѓа живи-
ната за пратката 48 часа пред испраќање на при што не 
се утврдени клинички знаци на болест или сомнеж на 
присуство на заразна болест во јатото; 

4) кое не е сместено во област во која се применува-
ат рестриктивни мерки за здравствена заштита на жи-
вотните во согласност со прописите од областа на вете-
ринарното здравсто заради појава на болест на која жи-
вината е приемчива. 

(2) За живината од став (1) на овој член не се при-
менуваат одредбите од член 10 на овој правилник. 

 
Член 17 

Пратки за Финска и Шведска 
 
(1) Во однос на серотиповите на салмонелата кои 

не се наведени во член 6 став (2) од овој правилник, 
пред испраќање на пратки со живина за колење наме-
нети за Финска и Шведска истите треба да се испитаат 
микробиолошки со земање на примерок во објектот од 
каде потекнуваат, во согласност со Прилог 4 Дел 1 кој 
е составен дел на овој правилник и покрај со соодвет-
ниот Сертификат од Прилог 1 кој е составен дел од 
овој правилник пратките треба да бидат придружени со 
потврдата од Прилог 4 дел 2 од овој правилник.  

(2) Испитувањето од став (1) не се спроведува во 
случај на колење живина од одгледувалиштето каде се 
спроведуваат програми кои се еквивалентни на програ-
мите кои се спроведуваат во Финска и Шведска кои се 
одобрени од страна на Комисијата на Европската 
Унија. 

 
Член 18 

Отстапки 
 
(1) Членовите 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 22 од овој 

правилник не се применуваат при ставање во промет на 
живина и јајца за ведење кога станува збор за пратки со 
помалку од 20 единки доколку ги исполнуваат услови-
те од став (2) на овој член. 

(2) Живината и јајцата за ведење од став (1) на овој 
член, кога се испраќаат, треба да доаѓаат од јата кои: 

1) престојувале од нивното ведење или најмалку 
три месеци се чувани во Република Македонија или 
Европската унија; 

2) се испраќаат и не покажуваат клинички знаци на 
заразни болести кај живината; 

3) доколку се вакцинирани ги исполнуваат услови-
те за вакцинација од член 11 од овој правилник; 

4) не се предмет на забрани заради здравствената 
заштита на живината; 

5) не се сместени во област во која се применуваат 
рестриктивни мерки за здравствена заштита согласно 
прописите од областа на ветеринарното здравство зара-
ди појава на болест на која живината е приемчива. 

(3) Во месецот кој му претходи на испраќањето на 
пратката, сите птици во пратката треба да покажат не-
гативен резултат од серолошките испитувања за при-
суство на антитела против Salmonella pullorum и 
Salmonella gallinarum, напревени согласно член 6 од 

овој правилник. Во случај на јајца за ведење или еднод-
невни пилиња, јатото на потекло треба да биде серо-
лошки испитано на Salmonella pullorum и Salmonella 
gallinarum три месеци пред испраќање праката со ниво 
на точност/доверливост од 95% за откривање на инфек-
ција при преваленца од 5%. 

(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член не се применуваат во случај на пратки на ноеви 
или јајца за ведење од ноеви. 

 
Член 19 

Услови за ставање во промет во случај  
на вакцинација 

 
(1) Во случај на пратки од живина и јајца за ведење 

од Република Македонија или региони од Република 
Македонија или земја членка на Европската Унија или 
региони од земја членка на Европската Унија во кои се 
врши вакцинација живината против Њукастелска бо-
лест кои се наменети за Република Македонија или ре-
гиони од Република Македонија или земја членка на 
Европската Унија или региони од земја членка на Ев-
ропската Унија чиј статус е воспоставен согласно став 
(2) од овој член, се применуваат следното правило: 

1) јајцата за ведење да доаѓаат од јата кои: 
(а) не се вакцинирани или 
(б) се вакцинирани со инактивирана вакцина или 
(в) се вакцинирани со активна вакцина одобрена 

согласно Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник 
доколку таа вакцинација била извршена најмалку 30 
дена пред собирањето на јајцата за ведење; 

2) еднодневни пилиња (вклучувајќи пилиња наме-
нети за обновување на популација на дивеч) не треба 
да се вакцинираат против Њукастелска болест и треба 
да доаѓаат од: 

(а) јајца за ведење кои ги исполнуваат условите од 
точка 1) на овој став и 

(б) инкубаторска станица каде работната пракса по-
кажува дека овие јајца се инкубираат во потполно раз-
лични временски периоди и места од јајцата кои не ги 
задоволуваат условите од точка 1) на овој став; 

3) живината за приплод и живината наменета за 
производство треба: 

(а) да не биде вакцинирана против Њукастелска бо-
лест и 

(б) да биде изолирана 14 дена пред испраќањето 
или во одгледувалиште или во карантин, под надзор на 
официјален ветеринар. Ниту една птица на одгледува-
лиштето од кое потекнуваат или карантинот не треба 
да биде вакцинирана против Њукастелска болест во пе-
риодот од 21 ден пред испраќањето и за тоа време ниту 
една птица која нема да биде дел од пратката не треба 
да влегува на одгледувалиштето или во карантинот. Во 
карантинот не треба да се врши вакцинирање и 

(в) за време на 14 дена пред испраќањето биле серо-
лошки испитани при што се добиени негативни резул-
тати на откривање на антитела против Њукастелска бо-
лест. Директорот на Агенцијата согласно член 10-а од 
Законот за ветеринарно здравство ги пропишуав усло-
вите за спроведување на серолошкото тестирање. 

4) живината за колење треба да доаѓа од јата кои: 
(а) ако не се вакцинирани против Њукастелска бо-

лест, ги исполнуваат условите од точка 3) потточка (в) 
на овој став; 

(б) доколку се вакцинирани 14 дена пред испраќање 
репрезентативен примерок од пратката треба да се ис-
пита со изолирање на вирусот на Њукастелска болест. 
Директрот на Агенцијата соглансо член 10-а од Зако-
нот за ветеринарно здравство ги пропишува условите 
за спроведување на серолошкото тестирање 

(2) За да се добие статус на слободен од вакцинира-
ње за територијата на државата или нејзин регион тре-
ба да се применат одредбите од член 21 став (1) на овој 
правилник. 
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Во случај кога Агенцијата смета дека на територи-
јата на државата или нејзин регион е постигнат стату-
сот за слободни од вакцинирање против Њукастелска 
болест, за истото ја информира Европската Комисија. 

(3) Елементите кои треба да се земат во предвид за 
определување на статусот на слободен од вакцинирање 
против Њукастелска болест на територијата или нејзин 
регион се дадени во член 21 став (1) на овој правилник 
дополнително на следните критериуми: 

1) забранета е вакцинација против Њукастелска бо-
лест кај живината во претходните 12 месеци, освен за-
должителна вакцинација на гулаби за натпреварување 
наведени во член 16 став (3) од Правилникот за мерки 
за сузбивање и искоренување на Њукастелската бо-
лест(*3); 

2) во јатата за размножување се врши серолошки 
мониторинг најмалку еднаш годишно за присуство на 
Њукастелска болест согласност со Прилог 3 кој е сос-
тавен дел на овој правилник и 

3) одгледувалиштата треба да содржат само живина 
која била вакцинирана против Њукастелска болест во 
претходните 12 месеци, со исклучок на гулаби за нат-
преварување кои се вакцинирани согласно член 16 став 
(3) од Правилникот за мерки за сузбивање и искорену-
вање на Њукастелската болест(*3). 

(4) Агенцијата го прифаќа статусот за слободни од 
вакцинирање против Њукастелска болест на земјите 
членки на Европската унија во случај кога тоа е офици-
јално објавено од страна на Европската Комисија.  

(5) Агенцијата го суспендира невакциналниот ста-
тус против Њукастелска болест на одреден регион или 
на земја членка на Европската унија во случај кога Ев-
ропската Комисија го суспендирала невакциналниот 
статус против Њукастелска болест на одреден регион 
или на земја членка. 

 
Член 20 

Активности на Агенцијата за контрола на болести 
 
За спроведувањето на програмите за следење на бо-

лести на кои е приемчива живината, од член 49 од За-
конот за ветеринарно здравство Агенцијата ја известу-
ва Комисијата на Европската унија и истите треба осо-
бено да содржат: 

1) распространетоста на болеста на територијата на 
Република Македонија; 

2) причини за изготвување на програма, земајќи ги 
во предвид последиците од болеста и користа од прог-
рамата споредено со трошоците кои произлегуваат од 
спроведување на програмата; 

3) географската област каде што ќе се спроведува 
програмата; 

4) статусите и категории кои ќе се доделат на објек-
тите за живина, стандардите кои треба да се постигнат 
во секоја категорија и тестовите кои ќе се спроведу-
ваат; 

5) постапките за следење на програмата; 
6) чекорите кои се превземаат доколку поради било 

која причина еден објект го загуби својот статус и 
7) мерките кои се превземаат доколку извршените 

испитувања во согласност со одредбите од програмата 
покажат позитивни резултати. 

 
Член 21 

Потребни податоци за добивање на статус слободен 
од болест 

 
За да се докаже статус на слободна од болест на ко-

ја живината е приемчива за територијата или регион на 
Република Македонија, Агенцијата ја известува Коми-
сијата на Европската унија, при што во документите 
треба особено да се наведе: 

1) природата на болеста и историја за нејзино поја-
вување во Република Македонија; 

2) резултати од испитувањата при спроведување на 
надзорот врз основа на серолошко, микробиолошко 
или патолошко испитување од Прилог 3 од овој пра-
вилник и доказ дека болеста задолжително се пријаву-
ва до Агенцијата; 

3) периодот кога се извршувал надзорот; 
4) каде е применливо, периодот кога било забране-

то вакцинирање против болеста и географската област 
во која вакцинацијата била забранета и  

5) мерките кои се применуваат за задржување на 
статусот на слободна од болест. 

 
Член 22 

Превоз на еднодневни пилиња и јајца за ведење 
 
(1) Еднодневните пилиња и јајцата за ведење треба 

да се превезуваат во: 
1) некористени, наменски дизајнирани контејнери 

за еднократна употреба кои потоа се уништуваат или 
2) во контејнери кои може повторно да се употребу-

ваат доколку претходно се дезинфицирани. 
(2) Контејнерите наведени во став (1) на овој член 

треба да: 
1) превезуваат само еднодневни пилиња или јајца за 

ведење од ист вид, категорија и вид на живина која до-
аѓа од ист објект; 

2) бидат означени со: 
(а) Република Македонија или името на земјата 

членка на Европската Унија и регионот на потекло; 
(б) број на одобрение на објектот на потекло сог-

ласно член 4 став (2) од овој правилник; 
(в) бројот на пилиња или јајца во секоја кутија; 
(г) видовите на живина на кои припаѓаат јајцата 

или пилињата. 
(3) Кутиите во кои се превезуваат еднодневните пи-

лиња или јајцата за ведење за време на превозот може 
да се групираат во соодветни контејнери. Бројот на ку-
тии кои се групираат и ознаките наведени во став (2) 
точка 2) на овој член треба да бидат назначени на кон-
тејнерот. 

(4) Живината за размножување и живина за произ-
водство се превезуваат во сандаци или кафези кои: 

1) содржат само живина од исти видови, категории 
и видови кои доаѓаат од ист објект и 

2) се назначени со број на одобрение на објектот од 
кој потекнуваат што е согласно член 4 став (2) од овој 
правилник. 

(5) Живината за размножување,живината за произ-
водство и еднодневните пилиња треба веднаш да се 
пренесат до објектот каде што се испраќаат, без да дој-
дат во контакт со други живи птици, освен со живина 
за размножување, живината за производство и еднод-
невни пилиња кои ги исполнуваат условите од овој 
правилник. 

Живината за колење треба веднаш да се пренесе до 
кланицата каде што се испраќа, без да дојде во контакт 
со друга живина, освен живина за колење која ги задо-
волува условите утврдени во овој правилник. Живина-
та наменета за обновување на популациите дивеч треба 
веднаш да се достави до крајната дестинација, без да 
дојде во контакт со друга живина, освен живина наме-
нета за обновување на популациите дивеч која ги задо-
волува условите утврдени во овој правилник. 

(6) Сандаците, кафезите и средствата за транспорт 
треба да бидат конструирани на начин со кој се: 

1) спречува испаѓањето на измет а се сведува на 
најмал степен испаѓањето на пердуви за време на пре-
возот; 

2) овозможува визуелен преглед на живината и 
3) овозможува чистење и дезинфекција. 
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(7) Средствата за превоз, и доколку не се за еднок-
ратна употреба контејнерите, сандаците и кафезите 
треба да се чистат и дезинфицираат при натовар и рас-
товар во согласност со упатствата од дадени од страна 
на Агенцијата или надлежниот орган земја членка на 
Европската унија. 

 
Член 23 

Превоз преку заразени области 
 
Живината од член 22 став (5) не треба да се преве-

зува преку области заразени од птичји грип или Њукас-
телска болест, освен доколку превозот се врши преку 
автопат или со воз. 

 
Член 24 

Сертификат 
 
(1) Живината и јајцата за ведење, за време на прево-

зот до дестинацијата, треба да бидат придружени со ве-
теринарно здравствен сертификат кој е: 

1) изготвен согласно соодветниот образец даден во 
Прилог 1 од овој правилник, 

2) потпишан од страна на официјален ветеринар; 
3) изготвен на денот на натовар на македонски ја-

зик и, доколку е потребно на службениот јазик на мес-
тото на дестинација; 

4) со важност од пет дена; 
5) составен од едеинствен лист хартија; 
6) во најголем број на случаеви наменет за еден 

примач и 
7) со печат и потпис во боја која се разликува од 

онаа на која е испечатен текстот на образецот.  
(2) Ветеринарно-здравствениот сертификат кој ја 

придружува пратките на живина која е наменета за об-
новување на популациите на дивеч треба да биде доп-
лонет со следните зборови: „Оваа пратка е во соглас-
ност со условите за здравствена заштита пропишани во 
Правилникот за условите за ставаење во промет на жи-
вина и јајца за ведење“. 

 
Член 25 

Агенцијата може да издаде општи одобренија или 
одобренија ограничени на одредени случаи на една или 
повеќе земји членки на Европската Унија со кои се доз-
волува внес во Република Македонија и ставање во 
промет на живина и јајца за ведење без сертификатот 
од член 24 на овој правилник. 

 
Глава III 

Мерки за заштита за живина наменета  
за обновување на популации дивеч 

 
Член 26 

Ставање во промет на живина наменета за  
обновување на популациите со дивеч 

 
(1) За да биде ставена во промет во Република Ма-

кедонија или во земја членка на Европската унија, жи-
вината која е наменета за обновување на популациите 
со дивеч, треба да ги исполнува мерките за био-сигур-
ност на одгледувалиштата кои чуваат живина наменета 
за обновување на популациите со дивеч, како и мерки-
те за надзор кои треба да се применат во случај кога 
живината за производство наменета за обновување на 
популации дивеч се испраќаат во друга земја членка на 
Европската Унија или трети земји. 

(2) Агенцијата во соработка со одгледувачите кои 
чуваат живина наменета за обновување на попоулации-
те на дивеч изготвуваат упатства за добра био-сигур-
носна пракса за соодветните објекти земајќи ги во 
предвид био-сигрносните мерки од Програмата за суз-
бивање и искоренување на Авијарната инфлуенца.  

 
Член 27 

Услови за испраќање на живина наменета за  
обновување на популациите со дивеч 

 
(1) Испраќањето на живина за производство наме-

нета за обновување на популациите на дивеч во земја 
членка на Европската Унија или трета земја може да се 
врши единствено доколку одгледувалиштето на испра-
ќање: 

1) е прегледано од страна на официјален ветеринар 
кој потврдил дека одгледувалиштето ги спроведува 
упаствата за добри био-сигурносни пракси и 

2) за период од два месеци пред денот на испраќање 
на живината, 

(а) е дел од програмата за официјален надзор на 
Авијарна инфлуенца како што е пропишано во точка 
3.1 од Програмата за сузбивање и искоренување на 
Авијарна инфлуенца(*

4
) или 

(б) се вршат серолошки испитувања, при што се до-
биени негативни резултати на вирусот на Авијарна ин-
флуенца под-типовитеH5 и H7 на примероци земени по 
случаен избор од јатото на потекло кое ќе ја сочинува 
пратката, и тоа: 

- 50 примероци во случај на патки или гуски, или 
- 20 примероци во случај на друг вид живина. 
(2) Испраќањето на живина за производство наме-

нета за обновување на популациите на дивеч и која е 
на возраст помала од еден месец во земја членка или 
трета земја е дозволено доколку:  

1) одгледувалиштето на испраќање ги исполнува 
условите од став (1) на овој член и 

2) виролошките испитувања на Авијарна инфлу-
енца се вршат или со изолација на вирус илисо PCR на 
20 клоакални брисовии 20 трахеални или орофаринге-
ални брисови од живината која треба да се испрати, во 
период од една недела пред датата на испраќање. 

(3) Пред испраќањето на живината за производство 
од ставовите (1) и (2) на овој член, 24 часа пред испра-
ќање на пратката се врши преглед на јатото на потекло 
согласно член 16 став (1) точка 3) од овој правилник. 

(4) Лабораториските испитувања од став (1) точка 
2) и став (2)на овој член, се вршат во согласност со Ди-
јагностичкиот Прирачник за Авијарна инфлуенца. 

 
Глава IV 

Завршни одредби 
 

Член 28 
Одложена примена 

 
Одредбите од членовите 9, 17, 19, 20, 21, 24 и 25 ќе 

отпочнат да се применуваат со денот на пристапување 
на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 29 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 02-449/1  Агенција за храна  

20 јануари 2014 година  и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Дејан Рунтевски, с.р. 
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