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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

852. 

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став  (3) од 

Законот за Влада на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 

139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 18 февруари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-

РЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО И НАРЕДБИ ЗА  

ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

распоредување на работно место  и наредби за извршу-

вање работи и задачи донесени од министерот за внат-

решни работи и тоа: 

- Решение бр.22.6-20693/1 од 14.2.2020 година со 

кое Ивана Китановска се распоредува на работно место 

соработник систем специјалист во Одделение за заед-

нички работи во РЦ за ГР Исток во БЈБ; 

- Решение бр. 22.6-20776/1 од 14.2.2020 година со 

кое Виолета Веселиновска се распоредува на работно 

место виш инспектор за гранични проверки во РЦ за 

ГР Исток во БЈБ; 

- Решение бр.22.6-12993/1 од 6.2.2020 година со кое 

Aлександар Матовски се распоредува на работно место 

полицаец во ПС од ОН Тетово, СВР Tетово во БЈБ; 

- Решение бр.22.6-20811/1 од 16.2.2020 година со 

кое Амир Далипи се именува за дополнителен заменик 

началник на СВР Tетово во БЈБ; 

- Решение бр.22.6-20812/1 од 16.2.2020 година со 

кое Гоце Јанкулоски се именува за началник на СВР 

Tетово во БЈБ; 

- Наредба бр.22.6-21260/1 од 17.2.2020 година со 

кое Вице Столески се задолжува да извршува работи и 

задачи од работното место Началник на Одделение за 

информациска безбедност, Сектор за безбедност на ин-

формации, Оддел за односи со јавност и стратешки 

прашања, во Организациони единици за потребите на 

Министерството и 

- Наредба бр.22.6-21261/1 од 17.2.2020 година со 

кое Зоран Јанаќијев се задолжува да извршува работи и 

задачи од работно место Командант на Единица за брзо 

распоредување во Одделот за специјални полициски 

операции во БЈБ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник  на Република Северна Ма-

кедонија“. 

 

Бр. 44-1683/1 Заменик на претседателот 

18 февруари 2020 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

853. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 

124/2019), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.2.2020 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Чегране, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Чегране, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Чегране. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

 Бр. 0917-1975/1 Агенција за катастар на недвижности 

3 февруари 2020 година Директор,  

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

__________ 

854. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.2.2020 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Слатино, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Тетово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Слатино, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Слатино. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

 Бр. 0917-2303/1 Агенција за катастар на недвижности 

7 февруари 2020 година Директор,  

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

__________ 

855. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.2.2020 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Камењане, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Камењане, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Камењане. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

 Бр. 0917-2304/1 Агенција за катастар на недвижности 

7 февруари 2020 година Директор,  

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

856. 

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“  број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), ди-

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД  ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.2.2020 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Доброште, која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Доброште, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Доброште. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

 Бр. 0917-2305/1 Агенција за катастар на недвижности 

7 февруари 2020 година Директор,  

              Скопје м-р Борис Тунџев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

857. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ди-

ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, до-

несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА 

И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД 

ГОВЕДА,  ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ,  ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД 

ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИ-

ВАРИ,  МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД 

ГОВЕДА,  КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И 

ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, 

семе и ембриони од говеда,  говедско месо и месо од 

диви преживари,  производи и преработки од говедско 

месо и месо од диви преживари,  млеко и производи од 

млеко од говеда,  како и нуспроизводи од говеда и ди-

ви преживари во Република Македонија од Република 

Србија („Службен весник на Република Македонија” 

бр.  129/16, 141/16, 166/16 и 182/16).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 02-546/1 Агенција за храна 

14 февруари 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

858. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ди-

ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕД-

СКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, 

ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО 

МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО 

И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И 

НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА 

ЦРНА ГОРА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз и транзит на говедско месо и месо од 

диви преживари, производи и преработки од говедско 

месо и месо од диви преживари, млеко и производи од 

млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви 

преживари во Република Македонија од Република Цр-

на Гора („Службен весник на Република Македонија” 

бр.  141/16).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 02-550/1 Агенција за храна 

14 февруари 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

859. 

Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15,129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ 

ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОС-

ТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ  

ХРАНА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за реализација на оваа програма се ут-

врдени во Буџетот на Република Северна Македонија 

за 2020 година, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 

30, ставка 464, сметка 637, во  износ од 1.846.000,00 де-

нари. 

 

II 

Реализацијата на оваа програма ќе биде остварена 

со склучување на договор со  акредитирани лаборато-

рии кои со анализа на земените мостри ќе ги утврдува-

ат параметрите  кои се дадени  во  Прилозите 1, 2, 3, 4, 

5, 6 и 7  кои се составен дел на оваа програма. Мостри-

те за контрола ќе ги земаат инспекторите за храна   во 

присуство  на официјалниот претставник на Агенцијата 

за храна и ветеринарство задолжен за спроведување на  

оваа програма.  

III 

Целта на оваа програма е контрола и превентива  на  

одделни физички, хемиски и биолошки опасности  во 

определени видови или категории храна, како што се: 
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- функционални класи на прехранбени адитиви  

(конзерванси, нитрити и нитрати, засладувачи, бои, ан-

тиоксиданси , регулатори, агенси, засилувачи, стабили-

затори, згуснувачи итн. ) и  

- други контаминенти кои претставуваат  опасност 

по безбедност на храната. 

Категории  на храна определени со регистерски 

броеви согласно Правилникот за адитивите  што се 

употребуваат во производство  на  храната (*1)  кои 

што ќе се испитуваат  се следните: 

Рег. бр.          Категории на храна/име 

 

- 01              Млечни производи и нивни аналози 

- 04              Овошје и зеленчук ( конзервирано  

             и џем, желеа и мармалади) 

- 08              Месо (подготовки и преработки  

             од месо) 

- 10    Јајца и производи од јајца  

                          (преработени јајца и производи  

                          од јајца/мајонези) 

- 12    Соли, зачини, супи, сосови, салати  

           и протеински производи, 

- 14            Пијалоци ( безалкохолни  

          и алкохолни пијалоци). 

 

Категории на храна определени со Правилникот за 

квалитетот на прехранбената сол и Правилникот за 

максимално дозволени количини за радионуклиди во 

храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини 

од животинско и растително потекло и предмети за оп-

шта употреба кои што ќе се испитуваат се следните: 

- прехранбена сол (сол за непосредна човечка упот-

реба-кујнска сол и замени за сол) и 

- млеко и месо  (присуство на радионуклиди) и дру-

ги прехранбени производи (други нови  опасности  кои 

се создаваат во храната (акриламид)   и  врз основа  на  

RASFF (Систем за брзо известување за храна и храна 

за животни)  или по основ на сомнеж). 

 

IV 

Контролата и превентивата на  одделни физички, 

хемиски и биолошки опасности во определени видови 

или категории храна за 2020 година се состои од: 

IV.1. Контрола и превентива на прехранбени ади-

тиви во млечни производи и нивни аналози; 

IV.2. Контрола и превентива на прехранбени адити-

ви во овошје и зеленчук (конзервирано и џем, желеа и 

мармалади); 

IV.3.  Контрола и превентива на прехранбени 

адитиви во месо (подготовки и преработки од 

месо); 

IV.4. Контрола  и превентива на прехранбени ади-

тиви во  јајца и производи од јајца (преработени јајца и 

производи од јајца/мајонези); 

IV.5. Контрола и превентива  на прехранбени ади-

тиви  во соли , зачини, супи, сосови, салати и протеин-

ски производи; 

IV.6. Контрола и превентива на прехранбени ади-

тиви во пијалоци (безалкохолни и алкохолни пија-

лоци); 

IV.7. Контрола и превентива на прехранбена сол 

(сол за непосредна човечка употреба-кујнска сол и за-

мени за сол)  и 

IV.8. Контрола и превентива на млеко и месо 

(присуство на радионуклиди) и други прехранбени 

производи (други  нови опасности  кои се создаваат во 

храната (акриламид)  и  врз основа  на  RASFF  (Сис-

тем за брзо известување за храна и храна за животни)  

или по основ на сомнеж). 

 

IV.1 

КОНТРОЛА  И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ ВО МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И НИВНИ 

АНАЛОЗИ  /Рег. бр. 01 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во млечни производи и нивни аналози се однесува 

на категориите  на  храна под рег. бр. 01 утврдени сог-

ласно Правилникот за адитивите  што се употребуваат 

во производство  на  храната (*1)  и тоа за адитивите  

дадени во Прилог 1 кој е составен дел од  оваа програ-

ма. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања до  60 мостри  на  храна (конзерванси  и по-

лифосфати). 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во млечни производи и нивни аналози треба да е во 

согласност со критериумите утврдени во Правилникот 

за адитивите што се употребуваат во производство на 

храната (*1). 
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IV.2 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ   ВО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК (КОНЗЕРВИ-

РАНО И ЏЕМ, ЖЕЛЕА И МАРМАЛАДИ)  /Рег.бр.04 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во овошје и зеленчук (конзервирано и џем, желеа и 

мармалади) се однесува на  категориите на  храна под 

рег. бр. 04  утврдени согласно Правилникот за адити-

вите  што се употребуваат во производство  на  храната 

(*1)  и тоа за адитивите  дадени  во Прилог  2 кој е сос-

тавен дел од оваа програма. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања до 120 мостри на храна ( конзерванси и прех-

ранбени  бои). 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во овошје и зеленчук (конзервирано и џем, желеа и 

мармалади) треба да е во согласност со критериумите 

утврдени во Правилникот за адитивите што се употре-

буваат во производство на храната(*1). 

 

IV.3 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИ-

ТИВИ  ВО  МЕСО (ПОДГОТОВКИ И  ПРЕРАБОТКИ  

ОД МЕСО)  /Рег. бр. 08 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во месо (подготовки и преработки од месо) се одне-

сува на категориите на  храна под рег.бр.08 утврдени 

согласно Правилникот за адитивите  што се употребу-

ваат во производство  на  храната (*1)  и тоа за  адити-

вите  дадени во Прилог 3 кој е составен дел од оваа 

програма. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел предвидени се лабораториски ис-

питувања до 120 мостри на храна (нитрити, прехранбе-

ни бои и полифосфати).   

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во месо (подготовки и преработки од месо) треба да 

е во согласност со критериумите утврдени во Правил-

никот за адитивите што се употребуваат во производ-

ство на храната (*1) и Правилникот за барањата во од-

нос на квалитетот на меленото месо, подготовки од ме-

со и производи од месо.  

IV.4 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИ-

ТИВИ  ВО ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА (ПРЕРАБО-

ТЕНИ ЈАЈЦА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА/МАЈОНЕЗИ)  

/Рег. бр. 10 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во јајца и производи од јајца (преработени јајца и 

производи од јајца/мајонези) се однесува на категории-

те на  храна под рег.бр.10 утврдени согласно Правил-

никот за адитивите  што се употребуваат во производ-

ство  на  храната (*1) и тоа за  адитивите дадени  во 

Прилог  4 кој е составен дел од оваа програма .  

 За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања до 60 мостри на храна ( конзерванси и прех-

ранбени бои) . 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во јајца и производи од јајца (преработени јајца и 

производи од јајца/мајонези) треба да е во согласност 

со критериумите утврдени во Правилникот за адитиви-

те што се употребуваат во производство на храната 

(*1).  

 

IV.5. 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ ВО СОЛИ, ЗАЧИНИ, СУПИ, СОСОВИ, 

САЛАТИ И ПРОТЕИНСКИ ПРОИЗВОДИ/  Рег.бр. 12 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во соли, зачини, супи, сосови, салати и протеински 

производи се однесува  на категориите на  храна под 

рег.бр. 12 утврдени согласно Правилникот за адитиви-

те  што се употребуваат во производство  на  храната 

(*1)  и тоа за  адитивите дадени   во Прилог  5 кој е сос-

тавен дел од оваа програма. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања до 120 мостри на  храна ( конзерванси и 

прехранбени бои).  

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во соли ,зачини, супи, сосови, салати и протеински 

производи треба да е во согласност со критериумите 

утврдени во Правилникот за адитивите што се употре-

буваат во производство на храната(*1).  
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IV.6 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ ВО ПИЈАЛОЦИ (БЕЗАЛКОХОЛНИ И  

АЛКОХОЛНИ )   /Рег.бр. 14 

 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви  во пијалоци (безалкохолни и алкохолни) се однесу-

ва на категориите на храна под рег.бр.14 утврдени сог-

ласно Правилникот за адитивите  што се употребуваат 

во производство  на  храната (*1) и тоа  за адитивите 

дадени во Прилог 6 кој е составен дел од оваа прог-

рама. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања до 200 мостри на храна (сулфити преку вку-

пен SO2, конзерванси и прехранбени бои).  

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во пијалоци (безалкохолни и алкохолни) треба да е 

во согласност со критериумите утврдени во Правилни-

кот за адитивите што се употребуваат во производство 

на храна (*1). 

 

IV.7 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНА 

СОЛ (СОЛ ЗА НЕПОСРЕДНА ЧОВЕЧКА УПОТРЕБА-  

КУЈНСКА СОЛ И ЗАМЕНИ ЗА СОЛ ) 

 

Контролата и превентивата на прехранбена сол (сол 

за непосредна човечка употреба-кујнска сол и замени 

за сол) се однесува на квалитетот, составот, чистотата 

и јодираноста  на солта, како и контролата на адитиви-

те кои можат да се користат во производството на сол-

та за параметри дадени во Прилог 7 кој е составен дел 

од оваа програма. 

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел предвидени се лабораториски ис-

питувања  до 800 мостри  на сол ( јодираност). 

Контролата и превентивата на прехранбена сол (сол 

за непосредна човечка употреба-кујнска сол и замени 

за сол) треба да е во согласност со критериумите ут-

врдени во Правилникот за адитивите што се употребу-

ваат во производство на храната(*1) и Правилникот за 

квалитетот на прехранбената сол. 

IV.8. 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА МЛЕКО И МЕСО 

(ПРИСУСТВО НА РАДИОНУКЛИДИ) И ДРУГИ ПРЕХ-

РАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (ДРУГИ НОВИ ОПАСНОСТИ  

КОИ СЕ СОЗДАВААТ ВО ХРАНАТА (АКРИЛАМИД)  

И  ВРЗ ОСНОВА  НА  RASFF ( СИСТЕМ ЗА БРЗО ИЗ-

ВЕСТУВАЊЕ ЗА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ)   

ИЛИ ПО ОСНОВ НА СОМНЕЖ) 

 

Контролата и превентивата на млеко и месо (при-

суство на радионуклиди) и други прехранбени произ-

води (други нови опасности  кои се создаваат во храна-

та (акриламид),  и  врз основа  на  RASFF ( Систем за 

брзо известување за храна и храна за животни)  или по 

основ на сомнеж се однесува на присуство на радио-

нуклиди во млеко и месо , за други нови  опасности 

кои се создаваат во храната во текот на производството 

(акриламид и сл.) и за производи  кои  содржат состој-

ки кои не се дозволени или дадени во означувањето на 

храната  (по RASFF или по основ на сомнеж).  

За спроведување на контролата и превентивата од 

ставот 1 од овој дел  предвидени се лабораториски ис-

питувања  до 80 мостри (за радионуклиди во месо-40  и 

млеко - 40)  и до 20 мостри по други нови опасности 

кои се создаваат во храната и по RASSF или по основ 

на сомнеж. 

Контролата и превентивата на млеко и месо (при-

суство на радионуклиди) и други прехранбени произ-

води (други нови опасности  кои се создаваат во храна-

та (акриламид)  и  врз основа  на  RASFF ( Систем за 

брзо известување за храна и храна за животни)  или по 

основ на сомнеж треба да е во согласност со критериу-

мите утвдрени во Правилникот за адитивите што се 

употребуваат во производство на храната(*1) и Пра-

вилникот за максимално дозволени количини за радио-

нуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и 

суровини од животинско и растително потекло и пред-

мети за општа употреба. 

                                                                 

V 

Контролата на конзерванси во храната, на прехран-

бени бои во храната, на нитрити во храната, на поли-

фосфати во храната, на сулфити (вкупен SO2) во хра-

ната, јодираност на прехранбена сол,  на радионуклиди 
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во храна и други нови опасности во храна ( по RASFF -

Систем за брзо известување за храна и храна за живот-

ни  или по основ на сомнеж) треба да е во согласност 

со критериумите утврдени во Правилникот за адитиви-

те што се употребуваат во производство на хра-

ната(*1), Правилникот за барањата во однос на квали-

тетот на меленото месо, подготовки од месо и произво-

ди од месо, Правилникот за квалитетот на прехранбе-

ната сол и Правилникот за максимално дозволени ко-

личини за радионуклиди во храна, вода, воздух, зем-

јиште, производи и суровини од животинско и расти-

телно потекло и предмети за општа употреба. 

 

V.1 

Контрола на конзерванси во храната 

 

За спроведување на  контролата за конзерванси во 

храната предвидени се лабораториски испитувања на  

560  параметри во износ од 448.000,00 денари (по пара-

метар 800 денари). 

 

V.2 

Контрола на прехранбени бои во храната 

 

За спроведување на  контролата на прехранбени 

бои во храната предвидени се лабораториски испитува-

ња на  740 параметри  во износ од  370.000,00  денари 

(по параметар 500 денари). 

 

V.3 

Контрола на нитрити во храната 

 

За спроведување на контролата на нитрити во хра-

ната предвидени се лабораториски испитувања на 240 

параметри  во износ од  192.000,00 денари (по параме-

тар 800 денари). 

 

V.4 

Контрола на полифосфати во храната 

 

За спроведување на  контролата на полифосфати во 

храната предвидени се лабораториски испитувања на  

300 параметри во износ од 240.000,00  денари (по пара-

метар 800 денари). 

V.5 

Контрола на сулфити (вкупен SO2) во храната 

 

За спроведување на контролата на сулфити (вкупен 

SO2) во храната предвидени се лабораториски испиту-

вања на 200 параметри во износ од  80.000,00 денари 

(по параметар 400 денари). 

 

V.6 

Контрола на  јодираност на прехранбена сол 

 

За спроведување на  контролата на јодираност на 

прехранбена сол предвидени се лабораториски испиту-

вања на 800 параметри во износ од 320.000,00  денари 

(по параметар 400 денари). 

 

V.7 

Контрола на радионуклиди во храна и други нови 

опасности во храна ( по RASFF -Систем за брзо из-

вестување за храна и храна за животни  или по основ  

на сомнеж) 

 

За спроведување на контролата на радионуклиди во 

храна и други нови опасности во храна ( по RASFF -

Систем за брзо известување за храна и храна за живот-

ни  или по основ на сомнеж) предвидени се лаборато-

риски испитувања на 80 параметри  (радионуклиди во 

млеко - 40  и месо - 40)  во износ од 96.000,00  денари ( 

по параметар 1200 денари)  и 20 параметри за други 

нови опасности кои се создаваат во храната (по RASSF 

или по основ на сомнеж) во износ од 100.000,00 денари 

(по параметар 5000 денари). 

 

VI 

За реализација на оваа програма се грижи Агенција-

та за храна и ветеринарство. 

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика  Северна Македонија”. 

 

  Бр. 02-265/3 Агенција за храна 

14 февруари 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 29 

 
 
 



 Стр. 30 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 31 

 
 
 



 Стр. 32 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 33 

 
 
 



 Стр. 34 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 35 

 
 
 



 Стр. 36 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 37 

 
 
 



 Стр. 38 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 39 

 
 
 



 Стр. 40 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 41 

 
 
 



 Стр. 42 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 43 

 
 
 



 Стр. 44 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 45 

 
 
 



 Стр. 46 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 47 

 
 
 



 Стр. 48 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 49 

 
 
 



 Стр. 50 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 51 

 
 
 



 Стр. 52 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 53 

 
 
 



 Стр. 54 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 55 

 
 
 



 Стр. 56 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 57 

 
 
 



 Стр. 58 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 59 

 
 
 



 Стр. 60 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 61 

 
 
 



 Стр. 62 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 



18 февруари 2020  Бр. 46 - Стр. 63 

 
 
 



 Стр. 64 - Бр. 46                                                                                  18 февруари 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

 Цената на овој број е 150 денари. 

  

  

  

 

http://www.slvesnik.com.mk/
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