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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3613. 

Врз основа на член 38 став 1 алинeја 1 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
11.11.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ПРЕВАЛЕЦ“ – ВЕЛЕС ПО ЈАВЕН 
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија за експлоатација на минерална су-
ровина - варовник на локалитетот “Превалец“ - Велес, 
објавена со Јавниот повик за доделување на концесии 
за експлоатација на минерални суровини (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.61/12). 

2. Постапката за доделување на концесијата за 
експлоатација на минерална суровина од точка 1 на 
оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот 
локалитет се дознаени такви околности, кои доколку 
би биле познати пред започнувањето на постапката за 
доделување на концесијата за експлоатација на мине-
рална суровина не би се објавил јавниот повик за доде-
лување на концесијата, или јавниот повик суштински 
би се разликувал.  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.     

    
Бр. 41-8452/1 Заменик на претседателот  

11 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3614. 
Врз основа на член 25 став 6 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 24.11.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА КАЈ  

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Јавното претпријатие Македонска радио – телеви-

зија се задолжува кај Комерцијална банка А.Д. Скопје, 
со долгорочен кредит во износ до 150.000.000,00 дена-
ри за период од 5 (пет) години со вклучена 1 (една) го-
дина грејс период сметано од денот на првото повлеку-
вање на средствата од кредитот. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Јавното претпријатие Македонска радио – 
телевизија ќе ги користи за финансирање на Проектот 
за набавка на трајни обртни средства за продукција на 
програма за потребите на Македонска радио телевизија 
под следните услови: 

- рок за враќање: 5 (пет) години со вклучена  1 (ед-
на) година грејс период сметано од денот на првото 
повлекување на средствата од кредитот;  

- каматна стапка: каматна стапка во износ од 8% го-
дишно; 

- еднократна провизија во висина од 0,5% од изно-
сот на одобрениот кредит и провизија во износ од 0,5% 
од износот на искористените средства од кредитот, но 
не повеќе од  150.000 денари; 

- без провизија за предвремено враќање.  
Член 3 

Условите и начинот на користење на заемот, како и 
сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен  кре-
дит кој ќе се склучи помеѓу Јавното претпријатие Ма-
кедонска радио – телевизија и Комерцијална банка 
А.Д. Скопје.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-8984/1 Заменик на претседателот  

24 ноември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
3615. 

Врз основа на член 7–б став 2 од Законот за јавна 
чистота  (“Службен  весник на Република Македонија” 
бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11 и 80/12), министе-
рот за транспорт и врски донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ОДНОСНО ЗА-
РАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОД-
БИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА  

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето заради неиздавање на дозвола за 
одржување на јавна чистота односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на барањето за издавање 
на дозвола за одржување на јавна чистота во рокот 
утврден во член 7-а став 1 од Законот за јавна чистота.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 
на образец „Барање заради неиздавање на дозвола за 
одржување на јавна чистота односно заради недонесу-
вање на решение за одбивање на барањето за издавање 
на дозвола за одржување на јавна чистота“ во формат 
А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: назив на органот до кој се поднесува барањето, ма-
сто за број и датум, во средишниот дел назив на бара-
њето, назив на правното лице – подносителот на бара-
њето, седиште на правното лице - подносителот на ба-
рањето, краток опис поради што се поднесува барање-
то и место за потпис на подносителот на барањето. 

       
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-22824  

20 ноември 2012 година Министер, 
Скопје Миле јанакиески с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3616. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 70/1992), на седницата одржана 
на 14 ноември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВА членот 19 став 2 алинеја 2 од За-
конот за вештачење (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 115/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр. 206/2011 од 18 септември 
2012 година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбата од Законот, означен во точката 1 од 
оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба од Законот со одредбите од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член 19 став 2 алинеја 2 од Законот е определено дека 
лицето со барањето за издавање на лиценца за вешта-
чење, приложува и доказ дека со правосилна одлука не 
му е изречена забрана за вршење професија, дејност 
или должност, додека трае забраната. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и 
поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска, се темелни вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија. 

Со членот 9 од Уставот е определно дека граѓаните 
на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената полож-
ба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Согласно член 25 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира почитување и заштита на приватноста на него-
виот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. 

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и законите и се-
кој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со Законот за вештачење се уредува вршењето на 
вештачење, областите, условите и начинот на вршење-
то на вештачењето, субјектите кои вршат вештачење, 
условите и постапката за полагање на стручен испит за 
издавање, продолжување, престанок или за одземање 
на лиценца за вештачење за вршење на вештачење од 
соодветна област, награда и надоместок на трошоците 
за извршеното вештачење, основањето, надлежноста, 
организацијата и работењето на Комората за вештаци, 
како и други прашања кои се однесуваат на вештаче-
њето (член 1 од Законот). 

Од анализата на оспорениот член 19 став 2 алинеја 
2 од Законот, произлегува обврска за лицето кое поло-
жило стручен испит, со барањето за издавање на ли-
ценца за вештачење да приложи и доказ дека со право-
силна одлука не му е изречена забрана за вршење про-
фесија, дејност или должност, додека трае забраната. 

Со одредбите од општиот дел од Кривичниот зако-
ник („Службен весник на Република Македонија“ број 
37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 
60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 
135/2011 и 185/2011), е уредено прашањето на казнена-
та евиденција. 

Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја 
води првостепениот суд надлежен според местото на 
раѓање на осудениот, освен ако со овој законик не е 
определен друг орган за водење на казнена евиденци, а 
според ставот 2 на истиот член, за лицата родени во 
странство или за оние чие место на раѓање е непознато 
како и за правните лица казнената евиденција ја води 
судот определен со закон.  

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од 
Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на ов-
ластени субјекти на кои можат да им се направат до-
стапни податоците од казнената евиденција. Имено, 
овие податоци можат да му се дадат на судот и на јав-
ното обвинителство во врска со кривичната постапка 
што се води против порано осудениот и на надлежните 
органи што учествуваат во постапката за давање амне-
стија и помилување. Податоците од казнената евиден-
ција можат на образложено барање да им се дадат на 
државните органи, правни или физички лица ако уште 
траат определени правни последици од осудата или 
казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои 
оправдан интерес заснован врз закон. 

Согласно ставот 5 на овој член од Законикот, никој 
нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази 
за својата осудуваност или неосудуваност, а според 
ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се 
дадат податоци за нивната осудуваност или неосудува-
ност само ако овие податоци им се потребни заради ос-
тварувањето на нивните права во странство. 

Врз основа на изнесените законски одредби произ-
легува дека никој нема право да бара од граѓаните да 
поднесуваат докази за својата осудуваност или неосу-
дуваност.  

Тргнувајќи од содржината на оспорената одредба 
од членот 19 став 2 алинеја 2 од Законот за вештачење, 
која уредува обврска за лицето кон барањето за издава-
ње на лиценца, да достави доказ дека со правосилна 
одлука не му е изречена забрана за вршење професија, 
дејност или должност, додека трае забраната, законода-
вецот уредил посебен услов за издавање на лиценца, 
односно доказ дека на лицето не му е изречена пред-
метната забрана. 

Оспорената одредба од Законот, наметнува обврска 
за граѓанинот да ја докажува својата неосудуваност 
пред надлежните органи за да може да се стекне со 
одредено право, што предизвикува негативен психоло-
шки ефект врз чувството на достоинство и углед на 
граѓанинот. 

Уставната определба и гаранција од членот 25 од 
Уставот за почитување и заштита на приватноста на 
личниот и семеен живот, на достоинството и угледот 
на граѓанинот, во себе ја инкорпорира и улогата на др-
жавата која треба да гарантира заштита на интегрите-
тот и достоинството на начин со кој ќе обезбеди зашти-
та во случај кога овие вредности се загрозени од друг, 
но и со избегнување на поединецот да му се наметну-
ваат обврски кои во конкретниот случај во постапка за 
издавање на лиценца за вештачење, можат службено да 
се проверат. 

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од 
Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните 
да се бараат докази за нивната осудуваност или неосу-
дуваност е уредена во функција на заштита на човеко-
вото достоинство, како што тоа е општо прифатениот 
принцип на забрана за самообвинување на осомниче-
ниот во казненото право, кој што е изграден подедна-
кво врз презумпцијата на невиност и заштитата на до-
стоинството на поединецот. 
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Од овие причини според Судот, барањето од физич-
кото лице во оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од За-
конот, да достави доказ дека со правосилна одлука не 
му е изречена забрана за вршење професија, дејност 
или должност, додека трае забраната, се сведува на ба-
рање изјава за нивната осудуваност или неосудуваност 
кое има ефект врз однесувањето на поединецот, што е 
проблематично како од аспект на заштита на човеково-
то достоинство, така и од аспект на презумцијата на не-
виност на која се надоврзува забраната од лицето да се 
бара доказ за осудуваност, односно неосудуваност. Во-
едно, не е спорно дека забраната за вршење на дејност 
изречена со една осудителна пресуда мора да биде ефе-
ктивна, односно дека не може да се дозволи лицето под 
таква забрана да ја врши таа дејност се додека таа за-
брана трае. Меѓутоа, утврдувањето на тој факт не може 
да биде обврска на поединецот кој е во прашање, туку 
на надлежниот орган што одлучува за давање на соод-
ветни дозволи за вршење на дејноста и кој што за утвр-
дување на таа законска обврска ја има на располагање 
службената казнена евиденција, како инструмент за 
правилно применување на законот, од кои причини Су-
дот оцени дека оспорениот член 19 став 2 алинеја 2 од 
Законот, не е во согласност со одредбите од Уставот. 

6. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точка-
та 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена 
Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вера 
Маркова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир 
Стојаноски. 
 

У. бр. 206/2011 Претседател   
 14 ноември 2012 година на Уставниот суд на Република  

Скопје Македонија 
 Бранко Наумовски, с.р. 

_________ 
3617. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 став 2 и 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 70 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија” број 70/1992), на 
седницата одржана на 14 ноември 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. СЕ УКИНУВА членот 9 ставови 1 и 2 од Правил-
никот за формата и содржината на регистарските таб-
лици и на пробните таблици на возилата и начинот и 
постапката на нивно издавање, број 12.1-60305/1 од 3 
август 2011 година, донесен од министерот за внатреш-
ни работи (“Службен весник на Република Македони-
ја” број 107/2011). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од Дарко Ѓорѓиев од Скоп-
је, со Решение У.бр. 224/2011 од 3 октомври 2012 годи-
на, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Правилникот, означен во точката 1 од 
оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба од Правилникот со одредба од Уста-
вот. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
член 9 став 1 од Правилникот е определено дека проб-
ните таблици за моторни и приклучни возила се изра-
ботени од подебела хартија во бела боја на која со црни 
букви и броеви е испишано: буквена ознака на реги-

страционото подрачје на латиница, регистарски број 
составен од три броеви и променлива ознака составена 
од два броја. Помеѓу буквената ознака на регистрацио-
ното подрачје и регистарскиот број на возилото поста-
вен е натпис ,,PROBA“ вертикално испишан на налеп-
ница со пет жолти и пет црвени полиња. На горната, 
долната, левата и десната страна на регистарската таб-
лица поставена е права црна линија со стандарден ра-
диус на аглите (R 12), а според оспорениот став 2 од 
истиот член од Правилникот пробните таблици за мо-
торни и приклучни возила со кои правните лица што се 
занимаваат со производство и/или пуштање на пазар на 
возила, врз основа на посебна потврда издадена од Ми-
нистерството за внатрешни работи вршат пробно возе-
ње, се изработени од метал прекриен со ретрорефле-
ктирачка фолија во бела боја, на која со црни букви и 
броеви е испишано: буквена ознака на регистрационо-
то подрачје на латиница, регистарски број составен од 
три броеви и променлива ознака составена од два бро-
ја. Помеѓу буквената ознака на регистрационото по-
драчје и регистарскиот број на возилото поставен е 
натпис ,,PROBA“ вертикално испишан на налепница со 
пет жолти и пет црвени полиња. На горната, долната, 
левата и десната страна на регистарската таблица по-
ставена е права црна линија со стандарден радиус на 
аглите (R 12). 

5. Според ставот 1 од Амандманот V со кој е заме-
нет членот 7 од Уставот, на целата територија во Ре-
публика Македонија и во нејзините меѓународни одно-
си службен јазик е македонскиот јазик и неговото ки-
рилско писмо. 

Согласно членот 110 алинеите 1 и 2 од Уставот, 
Уставниот суд на Република Македонија одлучува за 
согласноста на законите со Уставот и одлучува за сог-
ласноста на другите прописи и на колективните дого-
вори со уставот и со законите. 

Со Правилникот за формата и содржината на реги-
старските таблици и на пробните таблици на возилата 
и на начинот и постапката на нивно издавање, број 
12.1-60305/1 од 3 август 2011 година, донесен од мини-
стерот за внатрешни работи (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 107/2011), се пропишуваат 
формата и содржината на регистарските таблици и на 
пробните таблици на возилата, како и начинот и по-
стапката на нивно издавање. 

Според членот 15 од Правилникот пробните табли-
ци за моторни и приклучни возила се издаваат привре-
мено при купување на ново возило или користено (по-
ловно) возило, до неговата регистрација. 

Од анализата на оспорениот член 9 ставови 1 и 2 од 
Правилникот, произлегува дека во содржината на 
пробните регистарски таблици, буквените ознаки на 
регистрационото подрачје, се испишани само на лати-
ница, како и натпис “PROBA” на македонски јазик но, 
со латинично писмо.  

6. Со оглед на тоа што оспорените одредби од чле-
нот 9 ставови 1 и 2 од Правилникот, пропишуваат дека 
буквените ознаки за регистрацоното подрачје на реги-
старските таблички да биде напишана само на лати-
нично писмо, како и натписот кој означува “проба”, да 
биде напишан само на латинично писмо – “PROBA”, а 
имајќи предвид дека регистарските таблички на мотор-
ните возила што учествуваат во сообраќајот претставу-
ваат службени ознаки, Судот оцени дека оспорените 
одредби од членот 9 од Правилникот, не се во соглас-
ност со цитираната одредба од Амандманот V со кој е 
заменет членот 7 од Уставот, со оглед дека во случајов 
во службената ознака е исклучено кирилското писмо, 
како службено писмо во Републиката. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  
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8. Оваа одлука Судот ја донесе, во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарли-
шта, Никола Ивановски, Вера Маркова, Сали Мурати, 
д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 
 

У. бр. 224/2011 Претседател   
 14 ноември 2012 година на Уставниот суд на Република  

Скопје Македонија 
 Бранко Наумовски, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3618. 
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12 и 80/12), дире-
кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДР-
ЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ 
ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИ-
ТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА  

НА АЕРОДРОМОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење, одржува-

ње и контролирање на површините за маневрирање, 
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опре-
мата на аеродром (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 151/07 и 126/10) во членот 2 се додава 
нова точка ј) која гласи: 

ј)“пловен канал“ е полетно-слетна патека и патеки 
за возење на аеродроми на водена површина.” 

 
Член 2 

Во членот 11-в по ставот (1) се додава нов став (2) 
кој гласи: 

„(2) Безбедносната ограда од став (1) на овој член 
на аеродромите на водена површина се поставува на 
просторот кој аеродромот на водена површина го зафа-
ќа на копно.” 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 3 
Во членот 12 во ставот (1) по зборот: “аеродромот” 

се додаваат зборовите: “на копнена површина”. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) На оперативните површини на аеродромот на 

водена површина операторот треба веднаш да ги от-
страни сите надворешни предмети, отпадоци или смет 
кои можат да го оштетат воздухопловот.” 

 
Член 4 

Во членот 14 по ставот (7) се додава нов став (8) кој 
гласи: 

“(8) Најголемата дозволена висина на бранови на 
пловните канали не треба да е поголема од дозволените 
карактеристики за воздухопловот за кој е проектиран 
аеродромот на водена површина.“ 

Член 5 
Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 
„(3) На аеродормите на водена површина не треба 

да има било какви слободни пловни предмети кои би 
можеле да предизвикаат штета на воздухопловот или 
да го попречат одвивањето на воздушниот сообраќај.” 

 
Член 6 

По членот 48-б се додава нов член 48-в кој гласи: 
 

„Член 48-в 
Одредбите од Дел 4 на овој правилник се примену-

ваат и на аеродроми на водена површина во обем и со-
држина соодветна на физичките карактеристики на ае-
родромот и услугите кои ги обезбедува операторот на 
аеродромот.” 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 

Бр. 10-1295/7  
14 ноември 2012 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
___________ 

   
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
3619. 

Врз основа на член 38 став (2) од  Законот за ката-
стар на недвижности ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.40/08, 158/10, 17/11, 57/11 и 74/12), 
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, на седницата одржана на 15.11.2012година, до-
несе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - 
КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Тарифникот за висината на надоместокот за ко-
ристење и увид во податоците од Геодетско - катастар-
скиот информационен систем ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.153/09), по членот 9 се додава 
нов член 9-а кој гласи: 

 
„Член 9-а 

На правните лица кои поднесуваат пријава за запи-
шување во катастарот на недвижности, за кои е потреб-
но користење на податоци за тековната состојба на 
правното лице, од Информацијата за субјект – тековна 
состојба од електронската база на податоци на Цен-
тралниот регистар на Република Македонија (интеро-
перабилност) се наплатува надоместок во износ од 256 
денари.“  

 
Член 2 

Овој тaрифник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“,  а ќе се објави по добивање на согласност од 
Владата на Република Македонија. 

            
Бр. 01-17529/2 Управен одбор 

15 ноември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Димовски с.р. 
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3620. 

Врз основа на од член член 28 став (6) од Законот за 
безбедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 
Агенција за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ (∗) 

 
ГЛАВА 1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат општите и по-

себните барања за безбедност на храната за животни во 
однос на ставањето во промет, употребата, означува-
њето презентирањето и пакувањето на храната за жи-
вотни.  

 
Член 2 

Под безбедност на храна за животни во смисла на 
овој правилник се подразбира безбедноста во однос на 
органолептичките особини, квантитативниот и квали-
тативниот состав, микробиолошката исправност и без-
бедноста во однос на присуството на непожелните суп-
станции и производи. 

 
Член 3 

Храната за животни органолептички треба да биде 
таква што нејзините природни својства (конзистенција, 
изглед, боја, мирис и вкус) не се променети и количес-
твата хранливи состојки вградени во храната за живот-
ни вклучувајќи ги и адитивите треба да одговараат на 
потребите на одделни видови и категории на животни 
и да немаат негативно влијание на здравјето на живот-
ните односно да не го загрозуваат здравјето на луѓето и 
животната средина. 

 
Член 4 

Храната за животни и сировините за производство 
на храна за животни се безбедни доколку: 

- Не содржат хормони, седативи, тиреостатици и 
антибиотици и други фармаколошки активни супстан-
ции и супстанции кои не се дозволени за употреба во 
исхраната на животните; 

- Не содржат неоргански материи над максимално 
дозволените количества дадени во Прилог 8 кој е со-
ставен дел на овој правилник; 

- Показателите на хемиското разлагање не се над 
максимално дозволените вредности дадени во Прилог 
9 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржат сапрофитски организми над макси-
мално дозволениот број дадени во Прилог 10 кој е со-
ставен дел на овој правилник; 

- Не содржат патогени микроорганизми на макси-
мално дозволениот број дадени во Прилог 11 кој е со-
ставен дел на овој правилник; 
                                                                 
(∗)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 живот-
ни, 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  

- Не содржат токсини на токсигени бактерии 
(Clostridum botulinum, Clostridum perfrinegens и 
Staphylococcus piogenes) во 1 грам; 

- Не содржат токсини и токсигени габички над ма-
ксималниот дозволен број дадени во Прилог 12 кој е 
составен дел на овој правилник; 

- Не содржат отровни растенија и паразитски габич-
ки на максимално дозволените количества дадени во 
Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржи адитиви за храна за животни, освен 
адитивите кои имаат поволни ефекти и и даваат повол-
ни карактеристики на храната за животни; 

- Не е органолептички изменета, односно, природ-
ните својства (конзистенција, изглед, боја, мирис и 
вкус) поради физички, хемиски, микробиолошки или 
други процеси им се изменети и не се повеќе соодвет-
ни за исхрана на животните; 

- Не се механички загадени со примеси кои може да 
бидат шететни по здравствената состојба на животните; 

- Се со соодветтеен квалитативен и квантитативен состав 
кој ја одредува биолошката вредност, искористливост и упо-
требливост на храната за животниодносно ги содржи состав-
ните делови што се определени со прописите за квалитет и 
со декларацијата на производителот; 

- Се со соодветна декларација со рок на употреба, а 
рокот на употреба означен во декларацијата не е поминат.  

Член 5 
Цел 

 
Цел на овој правилник, согласно општите принципи 

пропишани во Законот за безбедност на храна *1, е да 
се усогласат барањата за ставање во промет и употреба 
на храна за животни за да се обезбеди висок степен на 
безбедност на храната за животни и висок степен на за-
штита на јавното здравство, да се обезбедат соодветни 
информации за корисниците и потрошувачите и да се 
зајакне ефикасното функционирање на пазарот во Ре-
публика Македонија.  

Член 6 
Примена 

 
(1) Овој правилник се применува при ставање во 

промет и употреба на храна за животни и при исхрана 
на животни кои се одгледуваат за производство на хра-
на и кај животни кои не се одгледуваат за производс-
тво на храна во Република Македонија, вклучително и 
барања за означување, пакување и презентирање.  

(2) Овој правилник се применува без оглед на дру-
гите одредби утврдени во прописите од областа на ис-
храната на животни, особено:  

(а) Правилник за услови за ставање во промет на 
медицинирана храна за животни, формата и содржина-
та на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за жи-
вотни и начинот на негово издавање *2; 

(б) Правилник за листа на непожелни супстанции 
во храната за животни и максимално дозволено ниво 
како и критичните точки за спроведување на истражу-
вање за идентификација на изворот и причините за 
пречекорување на максимално дозволеното ниво *3;  

(в) Правилник за мерки сузбивање и искоренување 
на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии *4;  

(г) Закон за нус производи од животинско потекло *5;  
(д) Правилник за генетски модифицирана храна за 

животни *6;  
(ѓ) Правилник за следливост и означување на ге-

нетски модифоцирани организми и следливост на про-
изводи од храна и храна за животни произведени од ге-
нетски модифицирани организми *7;  

(е) Правилник за категориите и функционалните 
групи на адитивите за храна за животни поблиските ус-
лови за декларирање, минималните карактеристики 
кои треба да се означат како и начинот на опишување 
на адитивите за храна за животни *8; и  

(ж) Закон за органско земјоделско производство *9.  



 Стр. 8 - Бр. 149                                                                                   27 ноември 2012 
 

(3) Водата која се користи за напојување на живот-
ните или е намерно инкорпорирана во храната за жи-
вотни, треба да ги исполнува соодветните барања за 
безбедност на вода за пиење. 

(4) Овој правилник не се применува на вода, без ог-
лед дали се користи за напојување на животните или е 
намерно инкорпорирана во храната за животни, освен 
во случај на храната за животни која им се дава на жи-
вотните преку вода. 

(5) Солта која се користи во исхраната на животни-
те или е намерно инкорпорирана во храната за живот-
ни, треба да ги исполнува соодветните барања за без-
бедност на сол за исхрана на луѓе. 

 
Член 7 

Дефиниции 
 

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност 
на храната и Законот за безбедност на храната за жи-
вотни*10 се применуваат и во овој правилник доколку 
не е поинаку уредено.  

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

1) ‘орална исхрана на животни’ е внес на храна за 
животни во гастро-интестиналниот тракт на животното 
преку неговата уста со цел да се задоволат нутритивни-
те потреби на животното и/или да се одржи продуктив-
носта на нормално здравите животни;  

2) ‘животни кои се користат за производство на 
храна’ се животни кои се хранат, одгледуваат или чу-
ваат за производство на храна погодна за исхрана на 
човекот, вклучувајќи животни кои не се користат за ис-
храна на човекот но кои припаѓаат на видовите кои во-
обичаено се користат за исхрана на човекот во Европ-
ската Унија и Република Македонија;  

3) ‘животни кои не се користат за производство 
на храна’ се животни кои се хранат, одгледуваат или 
чуваат но кои не се користат за исхрана на човекот, ка-
ко што се крзнени животни, домашни миленици и жи-
вотни кои се чуваат во лаборатории, зоолошки градини 
и циркуси;  

4) ‘крзнени животни’ се животни кои не се кори-
стат за производство на храна и кои се хранети, одгле-
дувани или чувани за производство на крзно и кои не 
се користат за исхрана на човекот;  

5) ‘домашен миленик’ е животно кое не се кори-
сти за производство на храна и кое припаѓа на видови-
те кои се хранат, одгледуваат или чуваат но кои не се 
користат за исхрана на човекот во Република Македо-
нија;  

6) ‘замена за млеко’ е крмна смеса која се дава во 
сува форма или по разредување во одредено количес-
тво течност за исхрана на млади животни како допол-
нување или замена за пост-колострално млеко или за 
исхрана на млади животни како што се телиња, јагни-
ња или јариња наменети за колење;  

7) ‘носител’ е супстанција која се користи за рас-
тварање, разредување, растурање или на друг начин 
физичко изменување на адитив за храна за животни со 
цел да се олесни ракувањето, примената или употреба-
та, без за се промени неговата технолошка функција 
или без самиот да предизвика некои технолошки ефе-
кти на истиот;  

8) ‘контаминирани материјали’ е храна за живот-
ни која содржи ниво на недозволени супстанции кое го 
надминува нивото кое е прифатливо согласно Правил-
никот за листа на непожелни супстанции во храната за 
животни и максимално дозволено ниво како и критич-
ните точки за спроведување на истражување за иденти-
фикација на изворот и причините за пречекорување на 
максимално дозволеното ниво *11;  

9) ‘серија’ е утврдено количество на храна за жи-
вотни која има заеднички карактеристики како што е 
потеклото, тип, видот на пакување, пакувач, испраќач 
или означување, и во случај на процес на производс-
тво, произведена единица од ист објект со користење 
на униформни параментри за производство или одре-
ден број на такви единици, во случај на производство 
во континуитет и нивно заедничко складирање;  

10) ‘означување’ е додавање на зборови, каракте-
ристики, трговски марки, име на бренд, сликовито об-
јаснување или симбол на храната за животни со става-
ње на овие информации на било кој медиум кој се од-
несува или ја придружува засегнатата храна за живот-
ни, како што се пакување, контејнер, забелешка, етике-
та, документ, иднетификационен прстен, спојка или на 
Интернет, вклучително и за цели на рекламирање;  

11) ‘етикета’ е секој привезок, бренд, ознака, сли-
ковита или на друг начин опишана, напишана, печате-
на, отпечатена, означена, врежана, втисната, или при-
качена на пакувањето или на контејнерот со храна за 
животни; и  

12) ‘презентација’ е облик, изглед или пакување и 
материјали за пакување кои се користат за храната за 
животни, начинот на кој таа е уредена и начинот на по-
ставување.  

 
ГЛАВА 2 

ОПШТИ БАРАЊА 
 

Член 8 
Барања за безбедност и ставање во промет 
(1) Храната за животни може да се стави во промет 

и да се користи единствено доколку:  
(а) е безбедна; и  
(б) нема директни несакани ефекти на животната 

средина или на благосостојбата на животните.  
(2) Барањата кои се пропишани во член 27 од Зако-

нот за безбедност на храна*12 се применуваат, mutatis 
mutandis, на храната наменета за животни кои не се ко-
ристат за производство на храна.  

(3) Покрај барањата од став (1) на овој член, опера-
торите со храна за животни кои ставаат во промет хра-
на за животни треба да обезбедат храната за животни 
да:  

(а) е здрава, изворна, незагадена, соодветна на сво-
јата намена и е со квалитет соодветен за продажба; и  

(б) е означена, спакувана и презентирана во соглас-
ност со одредбите пропишани во овој правилник и дру-
ги важечки прописи од областа. 

(4) Барањата кои се пропишани во член 28 од Зако-
нот за безбедност на храна*13 се применуваат, mutatis 
mutandis, на храната наменета за животни кои не се ко-
ристат за производство на храна 

(5) Храната за животни треба да биде во согласност 
со техничките одредби за нечистотии и други хемиски 
фактори кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник.  

 
Член 9 

Одговорности и обврски на активностите со храна 
за животни  

(1) Одредбите од членовите 32 и 33 од Законот за 
безбедност на храна*14 и член 14 од Законот за безбед-
ност на храна за животни*15 треба да се применуваат 
mutatis mutandis од страна на операторите со храна за 
животни во однос на храната за животни наменета за 
животни кои не се наменети за производство на храна.  

(2) Лицето одговорно за означување на храната за 
животни треба да ги направи достапни за Агенцијата за 
храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Аген-
цијата), сите информации кои се однесуваат на соста-
вот или тврдења, својствата на храната за животни која 
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е ставена во промет од страна на тоа лице, што овозмо-
жува верификација на точноста на информациите даде-
ни на етикетата, вклучувајќи ја точната процентуална 
застапеност на тежина на суровини на храна за живот-
ни која била користена во крмната смеса.  

(3) Во итни случаи кога е загрозено здравјето на лу-
ѓето или животните или заради заштита на животната 
средина и без оглед на законските прописи на Републи-
ка Македонија кои се однесуваат на заштита на интеле-
ктуална сопственост, Агенцијата може на купувачот да 
му ги даде сите информации од став (2) на овој член, 
доколку по разгледување на легитимноста на интереси-
те на производителите и корисниците, дојде до заклу-
чок дека барањето за таквите информации е оправдано. 
Доколку е соодветно, Агенцијата ги дава тие информа-
ции по потпишување на Изјава за доверливост од стра-
на на купувачот.   

Член 10 
Ограничување и забрана 

 
(1) Храната за животни не смее да содржи или да 

биде составена од суровини, материјали и други произ-
води чие ставање во промет или употреба за исхрана на 
животни е ограничено или забрането.  

(2) Суровините, материјалите и другите производи 
чие ставање во промет или употреба за исхрана на жи-
вотни е ограничено или забрането согласно став (1) на 
овој член се дадени во Листа на суровини, материјали 
и други производи чие ставање во промет или употреба 
кај животните е забрането *16.  

 
ГЛАВА 3 

СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОСЕБНИ ВИДОВИ 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 
Член 11 

Содржина на адитивите за храна за животни  
(1) Без оглед на барањата за употреба на адитивите 

за храна за животни кои се однесуваат за одобрување 
на соодветните адитиви за храна за животни, суровини 
за храна за животни и дополнителна храна за животни 
не треба да содржат нивоа на адитиви за храна за жи-
вотни кои се 100 пати повисоки од максималната доз-
волена концентрација во комплетната храна за живот-
ни или пет пати повисоки во случај на кокцидиостати-
ци и хистомоностатици.  

(2) Нивото од 100 пати релевантна максимална кон-
центрација на комплетна храна за животни од став (1) 
на овој член може да се надмине само доколку соста-
вот на засегнатите производи ја исполнува посебната 
нутритивна цел во поглед на релевантна соодветната 
употреба за која се наменети согласно Правилникот за 
општите и посебни услови за составување листа на 
храна за животни за посебни нутритивни цели во ис-
храната*17 во кој се дадени и условите за употреба на 
оваа храна за животни во листата на предвидена наме-
на на храната за животни. Објектите кои се под контро-
ла на производителот на храна за животни кои ги кори-
стат зоотехнички и нутритивни адитиви треба да бидат 
одобрени во согласност со Законот за безбедност на 
храна за животни*18.  

ГЛАВА 4 
ОЗНАЧУВАЊЕ, ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ПАКУВАЊЕ 

 
Член 12 

Начин на означување и идентификација на храната 
за животни 

 
(1) Означувањето и идентификацијата на храната за 

животни не смее да го доведе во заблуда корисникот, а 
особено:  

(а) во однос на употребата или карактеристиките на 
храната за животни, особено, природата, начинот на 
производство, својствата, составот, количеството, ро-
кот на траење, видови или категории на животни за кои 
е наменета;  

(б) давање атрибути на храната за животни, ефекти 
или карактеристики кои истата не ги поседува или на-
ведување на мислење дека храната за животни има по-
себни карактеристики во случај кога сите слични храни 
за животни имаат такви карактеристики; или  

(в) во однос на усогласеноста со означувањето сог-
ласно кодовите за добра пракса или други прописи од 
областа. 

(2) Суровините на храната за животни или крмните 
смеси кои се ставаат во промет во рефус или во незапе-
чатени пакувања или контејнери во согласност со член 
23 став (2) на овој правилник, треба да бидат придру-
жени со документ кој ги содржи сите задолжителни по-
датоци во однос на означувањето кои се пропишани во 
овој правилник.  

(3) Во случај кога храната за животни е понудена за 
продажба од далечина, задолжителните податоци во 
однос на означувањето кои се пропишани во овој пра-
вилник, со исклучок на оние кои се пропишани во чле-
новите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) точка (в) или 
18 став (1) точка (г) на овој правилник, треба да бидат 
присутни на материјалот кој ја придружува продажбата 
од далечина или истите треба да бидат обезбедени пре-
ку други соодветни средства пред склучување на дого-
ворот за продажба од далечина. Податоците од члено-
вите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) точка (в) или 18 
став (1) точка (г) на овој правилник, треба да се обезбе-
дат најдоцна до времето на доставување на храната за 
животни.  

(4) Храната за животни за посебни нутритивни цели 
може да се стави во промет единствено доколку нејзи-
ната намена е наведена во Правилникот за општите и 
посебни услови за составување листа на храна за жи-
вотни за посебни нутритивни цели во исхраната*19 и ги 
исполнува условите за карактеристиките пропишани во 
таа листа а особено во однос на пакувањето, контејне-
рот и етикетата. 

(5) Покрај одредби утврдени со оваа Глава треба да 
се исполнат и одредбите за означување дадени во При-
лог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

(6) Дозволените отстапувања за разлики помеѓу оз-
начените составни вредности на суровините за храна за 
животни или крмни смеси и вредностите кои биле до-
биени при анализа за време на вршење на службени 
контроли во согласност со одредбите пропишани во За-
кон за безбедност на храна*20, се наведени во Прилог 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

Одговорност  
(1) Лицето одговорно за означувањето треба да 

обезбеди целосни и точни податоци кои се ставаат на 
етикетата на храната за животни.  

(2) Лице одговорно за означувањето е операторот 
со храна за животни кој прв ја ставил во промет хара-
ната за животни или, каде што е применливо, операто-
рот со храна за животни под чие име или трговско име 
засегнатата храна за животни се става во промет.  

(3) До степенот до кој нивните активностите влија-
ат врз означувањето во рамките на соодветниот објект 
под нивна контрола, операторите со храна за животни 
треба да обезбедат дека податоците дадени преку било 
кој медиум ги задоволуваат барањата пропишани со 
овој правилник.  

(4) Операторите со храна за животни одговорни за 
малопродажба или дистрибуција чии активности не 
влијаат на означувањето, треба да ги спроведуваат сво-
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ите активности со посебно внимание со цел да помог-
нат да се обезбеди усогласеност со барањата за означу-
вање на производот, особено за да се избегне повторно 
снабдување со производи за кои знаат или треба да 
претпостават, врз основа на достапни податоци и како 
професионални оператори, дека не се во согласност со 
овие барања. 

(5) Во рамките на активностите кои се под нивна 
контрола, операторите со храна за животни треба да 
осигураат дека задолжитените податоци за означува-
њето се пренесуваат преку ланецот на храна со цел да 
се овозможи податоците да бидат достапни на крајниот 
корисник во согласност со овој правилник.  

 
Член 14 
Тврдења  

(1) Oзначувањето и презентацијата на суровините 
на храната за животни и крмните смеси можат да пре-
дизвикаат особено внимание кон присуството или 
отсуството на супстанција во храната за животни, на 
посебните нутритивни карактеристики или на процес 
или посебна функција која е поврзана со претходните, 
при што треба да се исполнети следниве барања:  

(а) тврдењето е објективно, може да се верификува 
од страна на Агенцијата и е разбирливо за корисникот 
на храната за животни; и  

(б) лицето одговорно за означувањето, на барање на 
Агенцијата, треба да обезбеди научни докази за тврде-
њето, или со повикување на научни докази кои се до-
стапни на јавноста или преку документирани истражи-
вања на компанијата. Научните докази треба да бидат 
достапни за јавноста во времето кога храната за живот-
ни се става во промет. Набавувачите и купувачите има-
ат право да му укажат на Агенцијата за нивните сомне-
жи во поглед на вистинитоста на тврдењата. Во случај 
кога ќе се дојде до заклучок дека тврдењето не е довол-
но поткрепено, означувањето во поглед на тоа тврдење 
ќе се смета како погрешно наведување за целите на 
член 12 од овој правилник. 

(2) Без оглед на став (1) од овој член, дозволени се 
тврдења во поглед на оптимизација на исхраната и под-
дршка на заштитата на физиолошката состојба, освен 
во случај доколку тие содржат тврдења од видот од 
став (3) точка (а) на овој член.  

(3) Со oзначувањето или презентирањето на суро-
вините на храната за животни не смее да се тврди дека:  

(а) тие спречуваат, третираат или лекуваат болест, 
освен во случај на кокцидиостатици и хистомоностати-
ци како што е пропишано во Правилник за категориите 
и функционалните групи на адитивите за храна за жи-
вотни поблиските услови за декларирање, минимални-
те карактеристики кои треба да се означат како и начи-
нот на опишување на адитивите за храна за живот-
ни?*21 Оваа точка не се однесува на тврдењата кои се 
поврзани со нутритивните дисбаланси доколку не по-
стои патолошки симптом кој укажува на истите;  

(б) тие имаат посебна нутритивна цел, како што е 
наведено во листата со наменети цели пропишани во 
Правилникот за општите и посебни услови за составу-
вање листа на храна за животни за посебни нутритивни 
цели во исхраната*22 освен доколку ги задоволува бара-
њата кои се таму пропишани.  

 
Член 15 

Презентирање на особености на ознаката 
 
(1) Задолжителните особености на ознаката треба 

да се дадени во целост на видно место на пакувањето 
или контејнерот, на етикета која е прикачена на истите 
или на придружниот документ од член 12 став (2) на 
овој правилник, на начин со кој тие се препознатливи, 
јасно се читаат и не можат да се бришат, испишани на 
македонски јазик.  

(2) Задолжителните особености на ознаката треба 
да бидат лесни за идентификување и не смеат да бидат 
покриени со други податоци. Тие треба да бидат испи-
шани во боја, со фонт и големина која не го затемнува 
или нагласува било кој дел од информацијата освен во 
случај кога таа варијација не е наменета за скренување 
на внимание на изјавите за претпазливост.  

 
Член 16 

Општи задолжителни барања за означување 
 
(1) Сировината на храна за животни или крмните 

смеси не смеат да се ставаат во промет доколку след-
ниве информации не се означени на етикетата:  

(а) видот на храната за животни: ‘сировина на храна 
за животни’, ‘комплетна храна за животни’ или ‘допол-
нителна  храна за животни’,како што е соодветно;  

- за ‘комплетна храна за животни’, може да се упо-
треби називот ‘комплетна храна за животни – замена за 
млеко’, доколку е соодветно,  

- за ‘дополнителна храна за животни’,можат да се 
користат следниве називи: ‘минерална храна за живот-
ни’ или ‘дополнителна храна за животни – замена за 
млеко’,  

- за домашни миленици со исклучок на мачки и ку-
чиња, ‘комплетна храна за животни’ или ‘дополнител-
на храна за животни’ може да се замени со ‘крмна сме-
са’;  

(б) името или името на бизнисот и адресата на опе-
раторот со храна за животни одговорен за означување-
то;  

(в) доколку е достапно, бројот на одобрение на об-
јектот одговорен за означување во согласност со Зако-
нот за нус-производи од животинско потекло за обје-
кти кои се одобрени во согласност со тој закон или во 
согласност со Законот за безбедност на храна за живот-
ни*23 .Доколку лицето одговорно за означување има по-
веќе броеви на одобренија, тој треба да го користи оној 
број кој е изададен во согласност со Законот за безбед-
ност на храна за животни*24  

(г) референтниот број на серијата;  
(д) нето количината изразена во мерна единица за 

маса во случај на цврсти производи и во мерни едини-
ци за мала или волумен во случај на течни производи;  

(ѓ) листата на адитиви на храна за животни пред ко-
ја се наоѓа називот ‘адитиви’ во согласност со Глава I 
од Прилог 5 или 6, како што е применливо, и без оглед 
на одредбите за означување пропишани во Правилник 
за категориите и функционалните групи на адитивите 
за храна за животни поблиските услови за декларира-
ње, минималните карактеристики кои треба да се озна-
чат како и начинот на опишување на адитивите за хра-
на за животни*25 и  

(е) количината на влага во согласност со точка 6 од 
Прилог 1.  

(2) Освен податоците од став (1) на овој член, при 
ставање во промет на суровини за храна за животни 
или крмни смеси истите треба да бидат придружени со 
ознака која ги содржи и следните податоци:  

(а) листа на адитиви за храна за животни пред која 
се става насловот ‘адитиви’ во согласност со Прилог 5 
Глава I кој е составен дел на овој правилник или При-
лог 6 Глава I кој е составен дел на овој правилник, и 
без оглед на одредбите за означување пропишани во 
Правилник за категориите и функционалните групи на 
адитивите за храна за животни поблиските услови за 
декларирање, минималните карактеристики кои треба 
да се означат како и начинот на опишување на адити-
вите за храна за животни за одобрување на соодветни-
от адитив за храна за животни; и  

(б) содржината на влага во согласност со Прилог 1 
точка 6 од овој правилник.  
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Член 17 
Посебни задолжителни барања за означување  

на суровини за храна за животни  
(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, 

ознаката на суровините на храна за животни треба да 
вклучи: 

(а) името на суровините на храна за животни; и 
(б) задолжителната декларација која е соодветна на 

посебната категорија како што е предвидено во Прилог 
4. 

(2) Во случај кога во суровините за храна за живот-
ни се инкорпорирани адитиви, покрај барањата од став 
(1) на овој член при означувањето на суровините за 
храна за животни треба да се вклучат и следните пода-
тоци:  

(а) видовите или категориите на животни за кои е 
наменета суровината за храна за животни во случај ко-
га соодветните адитиви за храна за животни не биле 
одобрени за сите видови животни или не биле одобре-
ни со максимално дозволено ниво за некои видови;  

(б) упатства за правилна употреба во согласност со 
Прилог 2 точка 4 од овој правилник, во случај кога е 
пропишана максимална содржина на соодветните ади-
тиви; и  

(в) минималниот рок за складирање за адитиви, со 
исклучок на технолошките адитиви.  

 
Член 18 

Посебни задолжителни барања за означување  
на крмни смеси  

(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, 
при означувањето на крмните смеси треба да се вклу-
чат и следните податоци:  

(а) видовите или категориите на животни за кои се 
наменети крмните смеси;  

(б) упатства за правилна употреба во кои се укажу-
ва на причината за која е наменета храната за животни; 
тие упатства треба да бидат во согласност со Прилог 2 
точка 4  од овој правилник;  

(в) во случај кога производителот не е лице кое е 
одговорно за означувањето, треба да се обезбедат след-
ните податоци:  

- називот или фирмата и адресата на производите-
лот, или  

- бројот на одобрение на производителот како што е 
назначено во член 16 точка (в) од овој правилник или 
бројот за идентификација во согласност со Закон за 
безбедност на храна за животни*26; доколку таков број 
не е достапен, бројот за идентификација доделен на ба-
рање на производителот или увозникот-операторот со 
храна за животни, кој треба да биде во согласност со 
форматот кој е пропишан во Правилник за општите и 
посебните хигиенски барања за храна за животни во 
поглед на хигиенските барања за примарно производс-
тво, упатства за добра производна пракса за време на 
примарно производство, општи и посебни барања за 
операторите со храна за животни во било која фаза на 
производство, преработка и дистрибуција во поглед на 
објекти и опрема, начин на водење евиденција за спро-
ведените мерки и постапки, како и принципите за до-
бра пракса за исхрана на животни*27; 

(г) индикација за минималниот рок за складирање 
во согласност со следниве барања:  

- ‘употребливо до …’ проследено со дата која ука-
жува одреден ден во случај на храна за животни која 
лесно се расипува поради процес на распаѓање,  

- ‘да се употреби пред …’ проследено со дата која 
укажува на одреден месец во случај на друга храна за 
животни.  

Доколку на ознаката е наведен датумот на произ-
водство, може да се додаде и минималниот рок на 
складирање‘… (временски период изразен во денови 
или месеци) по датумот на производство’;  

(д) листа на суровини на храна за животни од кои е 
составена храната за животни, под наслов ‘состав’ и 
укажување на името на секоја суровина на храната за 
животни во согласност со Член 17 став (1) точка (a) од 
овој правилник, во која суровините на храната за жи-
вотни се наредени во опаѓачки редослед согласно те-
жината пресметана во однос на содржина на влага во 
крмната смеса. Листата може да вклучи процентуал-
ност по тежина; и  

(ѓ) задолжителните декларации од Прилог 5 Глава 
II на од овој правилник или Прилог 6 Глава II на од 
овој правилник.  

(2) При составување на листата од став (1) точка (д) 
на овој член, се применуваат следните барања: 

(а) треба да се наведат името и процентуална заста-
пеност изразена во тежина на суровината за храната за 
животни доколку нејзиното присуство е назначено на 
ознаката со зборови, слики или графички; 

(б) ако процентуалната застапеност изразена во те-
жина на суровините содржани во крмните смеси кои се 
наменети за производство на храна не се наведени на 
ознаката, лицето одговорно за означување, без да е во 
спротивност со прописите на Република Македонија за 
заштита на интелентуална сопственост, треба на бара-
ње на купувачот да му обезбеди податоци за квантита-
тивниот состав на производот, во рамки од ± 15 % од 
вредноста согласно формулацијата на храната за жи-
вотни; и 

(в) во случај на крмна смеса наменета за животни 
кои не се одгледуваат за производство на храна, со иск-
лучок на животните со крзно, ознаката на посебното 
име на суровините за храната за животни може да се 
замени со името на категоријата на која припаѓа таа су-
ровина. 

(3) Во итни случаи кога е загрозено здравјето на лу-
ѓето или животните или заради заштита на животната 
средина и без оглед на прописите кои се однесуваат на 
заштита на интелентуална сопственост, Агенцијата мо-
же на купувачот да му ги даде сите информации со кои 
располага, во согласност со член 9 став (2) од овој пра-
вилник, доколку, по резгледувањето на легитимноста 
интересите на производителите и корисниците, дојде 
до заклучок дека барањето на таквите информациите е 
оправдано. Доколку е соодветно, Агенцијата ги дава 
овие информации по потпишувањето на Изјава за до-
верливост од страна на купувачот. 

(4) Директорот на Агенцијата може да утврди листа 
на категории на суровини за храна за животни кои мо-
же да бидат наведени, наместо индивидуалните суро-
вини при означувањето на храна за животни наменета 
за животни кои се одгледуваат за производството на 
храна, со исклучок на животните со крзно, по спрове-
дената постапка од страна на Европската комисија со 
која Комисијата е овластена да постапува за работи кои 
се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарни 
политика. 

 
Член 19 

Дополнителни задолжителни барања за означување 
на храна за животни наменета за посебни нутритивни  

цели 
 
Покрај општите задолжителни барања од членовите 

16, 17 и 18 на овој правилник, ознаката на храна за жи-
вотни наменета за посебни нутритивни цели треба да 
вклучува:  

(a) изразот ‘диететска’, во случај на храна за живот-
ни наменета за посебни нутритивни цели, испишан до 
името на храната за животни како што е пропишано во 
член 16 став (a) на овој правилник;  

(б) податоците за соодветната намена; и  
(в) назнака дека треба да се добие мислење од ну-

тритивен експерт или ветеринар пред да се користи 
храната за животни или пред да се продолжи периодот 
на користење на храната за животни. 
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Член 20 
Дополнителни задолжителни барања за означување 

на храна за домашни миленици 
 
На ознаката на храната за животни наменета за до-

машни миленици треба да е испишан бесплатен телефон-
ски број или друг соодветен начин за контакт со цел да му 
се овозможи на купувачот да добие дополнителни подато-
ци покрај оние кои се задолжителни за:  

(а) адитивите на храна за животни кои се содржани во 
храната за домашни миленици; и  

(б) суровини на храна за животни кои се содржани во 
храната за животни кои се назначени по категорија како 
што е наведено во 18 став (2) точка (в) од овој правилник.  
 

Член 21 
Дополнителни задолжителни барања за означување 
на храна за животни која не ги исполнува барања за  

безбедност на храната за животни 
 
Покрај барањата од членовите 16, 17, 18 и 19 од овој 

правилник, храната за животни која не е во согласност со 
барањата од Прилог 7 кој е составен дел на овој правил-
ник, како што се контаминираните материјали, на ознака-
та треба да ги содржат барањата утврдени во тој Прилог. 

 
Член 22 
Отстапки 

 
(1) Податоците од член 16 став (1) точки (в), (г), (д) и 

(е) и член 17 став (1) точка (б) од овој правилник, не се за-
должителни во случаи кога пред секоја трансакција, купу-
вачот има изјавено во писмена форма дека не бара такви 
податоци. Една трансакција може да се состои од неколку 
пратки. 

(2) Во однос на пакуваната храна за животни, подато-
ците од член 16 точки (в), (г) и (д), и член 17 став (2) точ-
ка (в), или член 18 став (1)точки (в), (г) и (д) од овој пра-
вилник, може да се дадени на надворешната страна на па-
кувањето а да не се содржани во самата ознаката како 
што е наведено во член 15 став (1) од овој правилник. Во 
тој случај треба да се назначи каде се презентирани овие 
податоци. 

(3) Без оглед на член 2 од Правилник за барањата за 
операторите со храна за животни во која било фаза на 
производство, преработка и дистрибуција на храната за 
животни, како и хигиенските барања за добрите пракси за 
исхрана на животните*28, податоците од 16 точки (в), (г), 
(д) и (е), и член 17 став (1) точка (б) од овој правилник не 
се задолжителни за суровините за храна за животни која 
не содржи адитиви за храна за животни, со исклучок на 
конзервансите или адитивите за силажа, и дека се произ-
ведени и доставени од страна на оператор со храна за жи-
вотни во согласност со член 24 став (1) од Закон на без-
бедност на храна за животни*29 до корисник на храна за 
животни во примарната фаза на производство за употреба 
во сопственото одгледувалиште. 

(4) Задолжителните декларации од член 18 став (1) 
точки (ѓ) на овој правилник, не се потребни за мешавини 
на цели зрна, семиња и плодови. 

(5) Во случај на крмни смеси за животни кои се состо-
јат од не повеќе од три суровини, податоците од член 18 
став (1) точки (а) и (б) на овој правилник не се задолжи-
телни доколку суровини кои се користени се јасно наведе-
ни во описот. 

(6) За количествата на суровини за храна за животни 
или крмни смеси за животни кои не надминуваат тежина 
од 20 kg, наменети за краен потрошувач и кои се продава-
ат рефус, податоците од членовите 16, 17 и 18 на овој пра-
вилник, можат да му бидат презентирани на купувачот 
преку давање соодветно известување на местото на про-
дажба. Во такви случаи, податоците од член 16 точка (а) и 
член 17 став (1) или член 18 став (1) точки (а) и (б) на овој 
правилник, како што е соодветно, се доставуваат на купу-
вачот на или со самата фактура. 

(7) За количество на храна за домашните миленици 
која се продава во пакувања во неколку контејнери, по-
датоците од член 16 точки (б), (в) (ѓ) и (е), и член 18 
став (1) точки (б), (в), (д) и (ѓ) на овој правилник, наме-
сто на секој контејнер поединечно може да се презен-
тираат на надворешното пакување под услов вкупна те-
жина на пакетот да не надминува 10 kg. 

(8) Во однос на храната за животни наменета за жи-
вотни кои се чуваат за научни или експериментални 
цели може да се означи и на начин поинаков од оној 
утврден со одредбите на овој правилник доколку наме-
ната е јасно прикажана на ознаката.   

Член 23 
Пакување  

(1) Суровините на храната за животни и крмните 
смеси може да се стават во промет единствено доколку 
се ставени во запечатени пакувања или контејнери. Па-
кувањата или контејнерите треба да бидат запечатени 
на начин на кој кога пакувањето или контејнерот ќе се 
отворат истите се оштетуваат и неможат повторно да 
се употребат. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во рефус 
или во незапечатени пакувања или контејнери може да 
се става во промет следната храна за животни:  

(а) суровини на храна за животни;  
(б) крмни смеси добиени единствено со мешање на 

житарици или цело овошје;  
(в) испораки помеѓу производителите на крмни 

смеси;  
(г) испораки на крмни смеси директно од произво-

дителот до корисникот на храната за животни;  
(д) испораки од производителите на крмни смеси до 

фирмите за пакување;  
(ѓ) количествата на крмни смеси кои не надминува-

ат тежина од 50 kg кои се наменети за краен корисник 
и кои се земени директно од запечатено пакување или 
контејнер; и  

(е) блокови или лижалки. 
 

ГЛАВА 5 
Преодни и завршни одредби  

Член 24 
Преодни одредби 

 
(1) Материјали за завиткување, пакување и означу-

вање на храната за животни кои се во залиха на кои е 
испечатена здравствена или идентификациона ознака 
пред влегувањето на сила на овој правилник, може да 
продолжат да се употребуваат до 31 декември 2012 го-
дина.  

(2) Храната за животни која е ставена во промет во 
материјали за завиткување, пакување и која е означена 
согласно став (1) од овој член, може да остане во про-
мет се до истекување на рокот на нејзина употреба. 

 
Член 25 

Одложен престанок на важење  
Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 на овој правилник 
престануваат да важат со пристапувањето на Републи-
ка Македонија во Европската унија. 

 
Член 26 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 21-2251/7  

24 септември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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3621. 
Врз основа на член 35 став (8) од Законот за ветеринар-

но-медицински препарати (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ДОКТОРОТ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА КАКО 
НОСИТЕЛ НА ДЕЈНОСТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ (∗)  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат барањата кои треба 

да ги исполнува  докторот по ветеринарна медицина како 
носител на дејност во производството на ветеринарно-ме-
дицински препарати.  

Член 2 
(1) Докторот по ветеринарна медицина како носител на 

дејност во производството на ветеринарно-медицински 
препарати треба да поседува диплома за завршено високо 
образование од областа на ветеринарната медицина. 

(2) Доколку докторот по ветеринарна медицина од став 
(1) на овој член се стекнал со диплома доктор по ветери-
нарна медицина во образовна институција чија наставна 
програма не ги опфаќа областите дадени во Прилогот кој е 
составен дел на овој правилник треба да достави доказ за 
познавање на областите од Прилогот на овој правилник 
стекнати во друга високобразовна институција како настав-
на програма или како соодветна обука во времетраење од 
најмалку 6 месеци за секоја област одделно.   

(3) Докторот по ветеринарна медицина од став (1) на 
овој член треба да има стекнато практично искуство од нај-
малку една година кај еден или повеќе одобрени произво-
дители вршејќи активности за квалитативна анализа на ме-
дицински препарати или квантитативна анализа на актив-
ните супстанции и тестирање и проверка која се прави за 
обезбедување на квалитет на ветеринарно-медицинските 
препарати. 

(4) Докторот по ветеринарна медицина од став (1) на 
овој член треба да поседува лиценца за работа издадена од 
Ветеринарната Комора на Република Македонија.  

Член 3 
Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 13-3773/3  

22 ноември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

 
Прилог   

- Експериментална физика,  
- Општа и неорганска хемија,  
- Органска хемија,  
- Аналитичка хемија, 
- Фармацевтска хемија, вклучително и анализа на меди-

цински препарати,  
- Општа и применета биохемија (ветеринарна), 
- Физиологија,  

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Ди-
рективата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 
6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-меди-
цинските препарати на Заедницата CELEX бр. 32001L0082; изме-
нета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Пар-
ламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр. 
32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК 
CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 
2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на 
Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година 
CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 
јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596 

- Микробиологија,  
- Фармакологија, 
- Фармацевтска технологија,  
- Токсикологија,  
- Фармакогнозија (наука за составот и влијанијата 

на активните состојки од природни супстанци од рас-
тително и животинско потекло). 

__________ 
3622. 

Врз основа на член 76 став (11) од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 157/10, 53/11 и 01/12), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОН-
ТРОЛИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење 
на официјалните контроли за верификација на прописите 
за безбедност на храната за животни.  

Член 2 
(1) Официјалниот ветеринар врши официјални кон-

троли на безбедноста на храната за животни во сите фази 
на производство, преработка, складирање и дистрибуција 
на храната за животни. 

(2) Официјалните контроли од став (1) на овој член се 
спроведуваат со цел да се утврди: 

а) безбедноста на храната за животни и 
б) исполнувањето на ветеринарно-санитарните услови 

во сите фази на процесот на производство, преработка, 
складирање и дистрибуција на храната за животни. 

 
Член 3 

Официјалните контроли за утврдување на безбедноста 
на храната за животни се вршат како: 

а) редовни официјални контроли и 
б) вонредни официјални контроли (во случај на сом-

неж или друга потреба). 
 

Член 4 
При официјални контроли за безбедност на храната за 

животни при увоз се врши:  
a) проверка на документацијата која ја придружува 

пратката со храна за животни; 
б) проверка на идентитетот на пратката со  храна за 

животни со цел да се верификува соодветноста на про-
пратните документи со фактичката состојба и утврдување 
на видот, потеклото и дестинацијата на пратката; 

в) физички преглед на пратката кој се состои од: 
– проверка на хигиенските услови под кои е превезу-

вана пратката со храна за животни; 
– проверка на пакувањето и ознаките на пакувањето 

(печати, етикети, декларации итн.); 
– проверка на нето тежината на пратката и доколку е 

неопходно, вкупната тежина на целата пратка; 
– во случај на храна за животни во конзерви, по случа-

ен избор, се вршат проверки на состојбата на конзервите 
и се земаат примероци од нивната внатрешност; 

– проверка на температурата под кои е превезувана 
пратката со храна за животни како и температурата на са-
миот производ; 

– органолептички преглед на храната за животни: ми-
рис, боја, конзистентност итн.; 

– едноставни физички или хемиски испитувања како 
што се сечење, топење и готвење; 

– лабораториски анализи во согласност со одребите од 
Правилникот за начинот и постапката за земање примеро-
ци, начин и методи на вршење лабораториски анализи на 
храната за животни како и други лабораториски анализи 
кои се сметаат за неопходни и 

– лабораториски анализи на резидуи од ветеринарно 
медицински препарати и контаминенти. 
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Член 5 
(1) Во објектите за производство и преработка на храната 

за животни, официјалниот ветеринар врши официјална кон-
трола на: 

а) документацијата пропишана согласно Закон за безбед-
ност на храната, Законот за безбедност на храната за живот-
ни и подзаконските акти донесени врз основа на овие закони; 

б) исполнувањето на барањата во однос на објектите, 
опремата, приборот и постројките за производство, прерабо-
тка и складирање на храната за животни како и правилата за 
добра хигиенска и добра производна пракса и 

в) безбедноста на храната за животни. 
(2) При спроведувањето на контролите од став (1) на овој 

член, официјалниот ветеринар треба да ја провери техничко 
– технолошка постапка и ветеринарно-санитарните услови 
во текот на производството и преработката со цел да потврди 
дека тие се спроведуваат на начин на кој се отстрануваат или 
минимизираат потенцијалните опасности од грешки како и 
дека се избегнува контаминација и несакани ефекти на без-
бедноста, квалитетот на производот и животната средина. 

 
Член 6 

При официјални контроли за безбедност на храната за 
животни во прометот на храната за животни, се врши кон-
трола на: 

а) ветеринарно-санитарните услови на превозното средс-
тво, опремата и приборот за превоз и промет и 

б) ветеринарно-санитарните услови на складирањето, 
употреба односно користењето на храната за животни во ис-
храната на животните. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за начинот на вршење на ветери-
нарно-санитарна контрола на добиточна храна („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/05 и 28/06). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 21-4551/3  

1 ноември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
3623. 

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за безбедност 
на храната за животни („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 145/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенција за 
храна и ветеринарство донесе 

 
Л И С Т А 

НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ ПРОИЗВО-
ДИ ЧИЕ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И УПОТРЕБА  

СЕ ЗАБРАНЕТИ ∗ 
 
1. Со оваа листа се пропишуваат суровини, материјали и 

други производи чие ставање во промет и употреба се забра-
нети. 

2. Суровини, материјали и други производи чие ставање 
во промет и употреба се забранети се следните: 

2.1 Фецес, урина како и содржина на дигестивниот тракт 
добиена од празнењето или отстранувањето на истиот, без 
оглед на третманот или добиената мешавина; 

                                                                 
(∗))Со оваа листа се врши усогласување со Регулативата (ЕК) Бр. 
767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 
година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со 
која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Сове-
тот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на 
Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Дире-
ктивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК 
и 96/25/EC и Одлука на Комисијата 2004/217/EК  

2.2 Кожа третирана со материјали за штавење, вклучувај-
ќи ги и нејзините отпадоци; 

2.3 Семиња и саден материјал кои, по жетвата, се подло-
жени на посебен третман со производи за заштита на расте-
нијата во зависност од нивната дестинација, и било какви 
нивни нус-производи; 

2.4 Дрво, вклучувајќи ја и пилевината или другите мате-
ријали добиени од дрвото, третирани со конзерванси за дрво 
или биоциди производи; 

2.5 Сите отпадни материи добиени во текот на различни-
те фази од процесот на третман на урбаните, домашните и 
индустриските отпадни води, наведени во законодавството 
на Република Македонија за третман на урбани води, без ог-
лед на било каков третман на овие отпадни материи и без ог-
лед на изворите на отпадните води; 

2.6 Цврст урбан отпад како што е отпад од домаќинства-
та или комунален отпад; 

2.7 Пакувања и делови на пакувањата кои произлегуваат 
од употребата на производи на земјоделско-прехранбената 
индустрија; и 

2.8 Протеински производи добиени од квасци од сората-
та Candida култивирани на n-алкани. 

3. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

Бр. 21-3544/3  
5 септемвир 2012 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
__________ 

 
СПОГОДБИ 

3624. 
Врз основа на член 228 од Законот за работни одно-

си (пречистен текст „Сл. весник на РМ“ 52/12)  и член 
128 од Колективниот договор за текстилна индустрија 
на РМ, Синдикатот на работниците од текстилната, ко-
жарската и чевларската индустрија на РМ и Здружени-
ето за текстилна индустрија при Организацијата на ра-
ботодавачи на Македонија на ден 16.11.2012 склучија  

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  

НА РМ  
1. Важноста на  Колективниот договор за текстилна 

индустрија на РМ, склучен на 7.11.2007 година, про-
должен со Спогодба за измени, дополнување и продол-
жување на важноста на Колективниот договор за тек-
стилна индустрија на РМ, склучена на 4.11.2009 годи-
на, продолжува да важи за период од 2 години од денот 
на склучувањето на оваа Спогодба. 

2. Спогодбата се регистрира во  Министерството за 
труд и социјална политика на РМ и се објавува во 
„Службен весник на РМ“.  

Бр. 0101-17 Бр. 0101-28/1 
16 ноември 2012 година 16 ноември 2012 година 

Скопје Скопје 
  

Организација на работодавачи  
на Македонија  

Здружение за текстилна 
индустрија, 

Синдикат на работниците 
од текстилната, кожарската 
и чевларската индустија, 

Претседател, Претседател, 
Димитар Поповски,с.р. Анѓелко Анѓелковски, с.р. 
Ангел Димитров, с.р.  

_________ 
3625. 

Врз основа на член 123 од Колективниот договор за 
текстилна индустрија на РМ („Сл. весник на РМ“ број 
134/2009), а во врска со член 277 став 2 од ЗРО (пречи-
стен текст „Сл.весник на РМ“ бр. 52/12), член 8 од Зако-
нот за минимална плата во РМ(„Сл. весник на РМ“ бр. 
11/12), Синдикатот на работниците од текстилната, ко-
жарската и чевларската индустрија на РМ. и Здружението 
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на текстилна индустрија при Организацијата на работода-
вачи на Македонија на ден 16.11.2012, склучија 

У С О Г Л А С У В А Њ Е 
НА  КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ТЕКСТИЛНАТА 

ИНДУСТРИЈА НА РМ 
 

Член 1 
Во член 6, во ставот 1 зборовите “во висина од 5 

плати” се заменуваат со зборовите “согласно Законот 
за облигационите односи”. 

Став 2 од член 6 се брише. 
  

Член 2 
Членот 31 се менува и гласи 
„Основната плата се определува врз основа на бара-

њата на работното место (стручна подготовка, стекнати 
вештини, сложеноста и одговорноста на работното ме-
сто), а се утврдува така што коефициентот на сложе-
ност на работното место на кое работникот работи спо-
ред договорот за вработување се множи со пресметков-
ната вредност за единица коефициент за најнизок сте-
пен на сложеност.(досегашна најниска плата) 

Основната плата за одделни степени на сложеност, 
согласно став 1 на овој член се добива за 100% оства-
рена норма и полно работно време. 

Основната плата не може да биде пониска од мини-
малната плата утврдена со закон.„ 

 
Член 3 

Чле 32 се менува и глас: 
„При утврдување на пресметковната вредност за 

единица коефициент за најнизок степен на сложеност 
се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските 
можности, општото ниво на платите на дејност, нивото 
на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, со-
цијалните давања и други економски и социјални фа-
ктори. 

Пресметковната вреднодност на единица коефици-
ент за најнизок степен на сложеност потписниците на 
овој Колективен договор го утврдуваат најмалку еднаш 
годишно , а најдоцна до 31.12 за наредната година. 

Пресметковната вреднодност на единица коефици-
ент за најнизок степен на сложеност за 2012 година се 
утврдува во висина од    6.263,00денари. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се утврди повисока пресметковна вредност на 
единица  коефициент за најнизок степен на сложеност  
утврдена во став 3 од овој член .„ 

 
Член 4 

Во член 35 став 1  се менува и гласи: 
„Со колективен договор на ниво работодавач можат 

да се утврдат и други групи  на степени на сложеност 
во рамките на претходниот член, како и на повисоки 
степени на сложеност за типични работни места.„ 

 
Член 5 

Насловот  „Информирање на работниците„ се мену-
ва и гласи: 

 
„ ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ  НА РА-

БОТНИЦИТЕ„ 
 

Член 6 
По членот 93 се додава нов член 93 а  кој гласи: 
„Консултирање значи размена на мислења и воспо-

ставување на дијалог меѓу претставниците на синдика-
тот, односно работниците и работодавачот секогаш ко-
га е потребно во случаите утврдени со закон, а особено 
за економска состојба, за одлуките кои можат да дове-
дат до суштински промени во организацијата на рабо-
тата или договорните обврски, во случај на пренесува-

ње на трговското друштво, како и кога работодавачот 
има намера да спроведе колективни отпуштања.„ 

Член  7 
Усогласувањето на Колективниот договор за тек-

стилна индустрија на РМ стапува на сила со денот на 
потпишувањето на усогласувањето. 

 Усогласувањето на Колективниот договор за тек-
стилна индустрија на РМ се објавува во „Службен вес-
ник на РМ“.  

Бр. 0101-17/1 Бр. 0101-28/2 
16 ноември 2012 година 16 ноември 2012 година 

Скопје Скопје 
  

Организација на работодавачи Синдкикат на работниците 
на Македонија 

Здружение за текстилна 
индустрија, 

Од текстилната, 
кожарската и чевларската 

индустрија на РМ, 
  

Претседател, Претседател, 
Димитар Поповски,с.р. Анѓелко Анѓелковски, с.р. 
Ангел Димитров, с.р.  

  
________ 

3626. 
Врз основа на член 228 од Законот за работни одно-

си (пречистен текст „Сл. весник на рм 52/12)  и член 
127 од Колективниот договор за текстилна индустрија 
на РМ, Синдикатот на работниците од текстилната, ко-
жарската и чевларската индустрија на РМ и Здружени-
ето за текстилна индустрија при Организацијата на ра-
ботодавачи на Македонија на ден 16.11.2012 склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕ-
КТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКА И ЧЕВЛАРСКА  

ИНДУСТРИЈА НА РМ 
 
1. Важноста на  Колективниот договор за кожарска 

и чевларска индустрија на РМ, склучен на 7.2.2008 го-
дина, продолжен со Спогодба за измени, дополнување 
и продолжување на важноста на Колективниот договор 
за кожарска и чевларска индустрија на РМ, склучена на 
4.2.2010 година, продолжува да важи за период од 2 го-
дини од денот на склучувањето на оваа Спогодба. 

2. Спогодбата се регистрира во  Министерството за 
труд и социјална политика на РМ и се објавува во 
„Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 0101-18 Бр. 0101-27/1 

16 ноември 2012 година 16 ноември 2012 година 
Скопје Скопје 

  
Организација на работодавачи Синдикат на работниците  
на Македонија Здружение 
за текстилна индустрија, 

од текстилната, кожарската 
и чевларската индустија, 

  
Претседател, Претседател, 

Костадинов Барзов,с.р. Анѓелко Анѓеловски, с.р. 
Ангел Димитрова, с.р.  

  
_________ 

3627. 
Врз основа на член 123 од Колективниот договор за 

текстилна индустрија на РМ („Сл. весник на РМ“ број 
134/2009), а во врска со член 277 став 2 од ЗРО (пречистен 
текст „Сл.весник на РМ“ бр. 52/12), член 8 од Законот за 
минимална плата во РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 11/12), 
Синдикатот на работниците од текстилната,кожарската и 
чевларската индустрија на РМ. и Здружението на кожарско 
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чевларска  индустрија при Организацијата на работодавачи 
на Македонија на ден 16.11.2012, склучија 

У С О Г Л А С У В А Њ Е 
НА  КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОЖАРСКО 

ЧЕВЛАРСКА  ИНДУСТРИЈА НА РМ 
 

Член 1 
Во член 6, во ставот 1 зборовите “во висина од 5 

плати” се заменуваат со зборовите “согласно Законот 
за облигационите односи”. 

Став 2 од член 6 се брише. 
  

Член 2 
Членот 31 се менува и гласи 
„Основната плата се определува врз основа на бара-

њата на работното место (стручна подготовка, стекнати 
вештини, сложеноста и одговорноста на работното ме-
сто), а се утврдува така што коефициентот на сложе-
ност на работното место на кое работникот работи спо-
ред договорот за вработување се множи со пресметков-
ната вредност за единица коефициент за најнизок сте-
пен на сложеност.(досегашна најниска плата) 

Основната плата за одделни степени на сложеност, 
согласно став 1 на овој член се добива за 100% оства-
рена норма и полно работно време. 

Основната плата не може да биде пониска од мини-
малната плата утврдена со закон.„ 

 
Член 3 

Член 32 се менува и глас: 
„При утврдување на пресметковната вредност за 

единица коефициент за најнизок степен на сложеност 
се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските 
можности, општото ниво на платите на дејност, нивото 
на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, со-
цијалните давања и други економски и социјални фа-
ктори. 

Пресметковната вреднодност на единица коефици-
ент за најнизок степен на сложеност потписниците на 
овој Колективен договор го утврдуваат најмалку еднаш 
годишно , а најдоцна до 31.12 за наредната година. 

Пресметковната вреднодност на единица коефици-
ент за најнизок степен на сложеност за 2012 година се 
утврдува во висина од 6.263,00  денари. 

Со колективен договор на ниво на работодавач мо-
же да се утврди повисока пресметковна вредност на 
единица  коефициент за најнизок степен на сложеност 
утврдена во став 3 од овој член .„ 

 
Член 4 

 
Во член 35 став 1  се менува и гласи: 
„Со колективен договор на работодавач можат да 

се утврдат и други групи  на степени на сложеност во 
рамките на претходниот член, како и на повисоки сте-
пени на сложеност за типични работни места.„ 

 
Член 5 

 
Насловот  „Информирање на работниците„ се мену-

ва и гласи: 
 
„ ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ  НА РА-

БОТНИЦИТЕ„ 
 

Член 6 
По членот 93 се додава нов член 93 а  кој гласи: 
„Консултирање значи размена на мислења и воспо-

ставување на дијалог меѓу претставниците на синдика-
тот, односно работниците и работодавачот секогаш ко-
га е потребно во случаите утврдени со закон, а особено 
за економска состојба, за одлуките кои можат да дове-
дат до суштински промени во организацијата на рабо-
тата или договорните обврски, во случај на пренесува-

ње на трговското друштво, како и кога работодавачот 
има намера да спроведе колективни отпуштања.„ 

Член  7 
 Усогласувањето на Колективниот договор за ко-

жарско чевларска  индустрија на РМ стапува на сила со 
денот на потпишувањето на усогласувањето. 

 Усогласувањето на Колективниот договор за ко-
жарско чевларска  индустрија на РМ се објавува во 
„Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 0101-18/1 Бр. 0101-27/2 

16 ноември 2012 година 16 ноември 2012 година 
Скопје Скопје 

  
Организација на работодавачи Синдкикат на работниците 

на Македонија 
Здружение на кожарко и 
чевларската индустрија 

Од текстилната, 
кожарската и чевларската 

индустрија на РМ, 
  

Претседател, Претседател, 
Костадин Барзов,с.р. Анќелко Анќеловски, с.р. 
Ангел Димитрова, с.р.  

  
_________ 

 
ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

3628. 
Врз основа на член 9 став 1 точка 6 од Законот за 

ревизија на инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) („Службен весник на РМ“ број 66/2010), Глав-
ниот ревизор за ИПА, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РЕВИЗОРОТ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање и одземање на службената 
легитимација на ревизорот (во натамошниот текст: ле-
гитимација). 

 
II. Образец, форма и содржина на легитимацијата 

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата е изработен од ПВЦ 
материјал, на бела основа, на која се печати со црна бо-
ја, изработена по стандарди ИСО ЦР – 80, со димензии 
86 х 54 мм и дебелина 800 миц. Предната страна е за-
штитена со безбедносна холограмска фолија. 

Предната страна на образецот ги содржи зборовите: 
„Република Македонија” 
„Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош” 
На левата страна има место за фотографија со ди-

мензии 20х25мм, а во продолжение простор каде се за-
пишува името и презимето на ревизорот, регистарски 
број на легитимацијата, потпис на главниот ревизор за 
ИПА и место за печат. 

Во горниот лев агол е грбот на Република Македо-
нија во златна боја. 

Задната страна на образецот на легитимацијата го 
содржи текстот: 

„Лицето чие име, презиме и слика се наоѓаат на 
оваа легитимација е овластено да врши ревизија и има 
слободен пристап во службените простории и право на 
увид во документацијата на субјектот на ревизија сог-
ласно со член 21 од Законот за ревизија на инструмен-
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тот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник 
на РМ” број 66/2010). 

Член 3 
Со легитимацијата ревизорите вработени во Реви-

зорското тело се легитимираат пред субјектите на ре-
визијата. 

Со легитимацијата ревизорите ги користат правата 
утврдени со член 21 од Законот за ревизија на инстру-
ментот за претпристапна помош. 

 
III. Начин на издавање и одземање на службената 

легитимација 
 

Член 4 
Легитимацијата се издава на ревизорите вработени 

во Ревизорското тело, за извршување на работи и зада-
чи од областа на ревизијата. 

Ревизорот на кој ќе му престане работниот однос во 
Ревизорското тело за ревизија на инструментот за прет-
пристапна помош, ја враќа службената легитимација и 
истата се поништува. 

 
Член 5 

Ревизорот кој ја изгубил легитимацијата или на 
друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок 
од 3 дена писмено го известува Ревизорското тело за 
ревизија на инструментот за претпристапна помош, на-
ведувајќи ги причините поради кои останал без легити-
мацијата. 

Изгубената или оштетената легитимација се заме-
нува со нова која што содржи нов регистарски број. 

Трошоците за издавање на нова легитимација зара-
ди губење или оштетување  на легитимацијата, ревизо-
рот ги надоместува од сопствени средства. 

 
Член 6 

За секое издавање, заменување, поништување, губе-
ње или оштетување на легитимацијата се води евиден-
ција. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи подато-
ци за: реден број, име и презиме на ревизорот вработен 
во Ревизорското тело за ревизија на инструментот за 
претпристапна помош, дата на издавање на легитима-
цијата, регистарски број на легитимацијата, дата на 
враќање, дата на заменување, дата на поништување, да-
та на известување за губење или оштетување на леги-
тимацијата и забелешка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 7 
Образецот на легитимацијата е составен дел на овој 

правилник. 
 

IV. Завршни одредби 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-379/1  

26 ноември 2012 година Главен ревизор за ИПА, 
Скопје Лепосава Апостоловски Велинов, с.р. 
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