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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2694. 
Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 140/10, бр.53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО  

ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 

ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНОТО  

КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, 

формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, како и формата, содржината и 

начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното 

кое се става во промет.   

 

Член 2 

Барањето за издавање на контролната марка за означување на брашното се печати во А4 формат на хартија 

во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник.   

 

Член 3 

Контролната марка тип А за пакувањата од 1, 2, 5, 10 и 20 килограми и за непакувано брашно, односно 

брашно кое е во рефусна состојба е во правоаголна форма со димензии 2 x 4 cm.  

Формата и содржината на контролната марка  тип А се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Контролната марка тип Б за пакувањата од 25, 50 и поголеми од 50 килограми е во правоаголна форма со 

димензии 7 x 11 cm.  

Формата и содржината на контролната марка тип Б се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 5 

Врз основа на барањето за издавање на контролни марки за означување на брашното кое се става во про-

мет, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на операторот со брашно кој ги исполнува 

условите за ставање во промет на брашното му издава контролни марки. 

Неискористените контролни марки операторот со брашно треба да ги врати со записник во Министерство-

то за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

Член 6 

Евиденцијата за издадени и искористени контролни марки се води во пишана или електронска форма. 

Формата и содржината на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки се дадени во Прилог 4 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2013 година.  

 

 

      Бр.02-17008/3                                                    Министер за земјоделство, 

 7 август 2013 година                                                      шумарство и водостопанство, 

           Скопје                                                      Љупчо Димовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2695. 

Врз основа на член 65 став (3) и член 68 став (3) од 

Законот за безбедност на храна за животни („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11 и 

1/12) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарс-

тво во согласност со министерот за животна средина и 

просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ГМ 

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И УСЛОВИТЕ ЗА НЕЈЗИН 

ПРОМЕТ И УПОТРЕБА И УСЛОВИТЕ ЗА СТА-

ВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 

КОЈА СОДРЖИ И/ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ГМО, 

ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И КОЛИЧИНИТЕ ВО РИ-

ФУЗНА (РАСТУРЕНА) СОСТОЈБА, КАКО И 

УПОТРЕБАТА НА ГМ ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ, И 

УСЛОВИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА СЛЕДЕ-

ЊЕТО, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ГМ ХРАНА ЗА ЖИ-

ВОТНИ И ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ПОСЕБНО 

ОЗНАЧУВАЊЕ(
*
) 

 

 

ГЛАВА I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој правилник се пропишуваат условите и по-

стапката за издавање одобрение за ставање во промет 

ГМ храна за животни и условите за нејзин промет и 

употреба и условите за ставање во промет на храната 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 

број 1829/2003 од 22 септември 2003 година за генетски модифи-
цирана храна и храна за животни, CELEX број 32003R1829, изме-

нета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 1981/2006 

од 22 декември 2006 година за деталните правила за имплементи-
рање на член 32 од Регулативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 на Европски-

от парламент и на Советот во врска со референтна лабораторија 

на Заедницата за генетски модифицирани организми, број 
32006R1981, Регулативата (ЕЗ) бр. 298/2008 на Европскиот пар-

ламент и на Советот од 11 март 2008 година за изменување на Ре-

гулативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 за генетски модифицирана храна и 
храна за животни, во однос на овластувањата за спроведување до-

делени на Комисијата, број 32008R0298; и со Регулативата (ЕЗ) 

број 1830/2003 од 22 септември 2003 година за следливост и озна-
чување на генетски модифицирани организми и следливост на 

прехранбени производи и храна за животни произведени од ге-

нетски модифицирани организми и измена на на Директивата 

(ЕЗ) број 18/2001, број 32003R1830 изменета и дополнета со Регу-

лативата (ЕЗ) бр. 1137/2008 на Европскиот парламент и на Сове-

тот од 22 Октомври 2008 за усвојување на голем број на инстру-
менти кои се предмет на постапката утврдена во член 251 од До-

говорот за Одлуката на Советот 1999/468/ЕЗ, во однос на регула-

торната постапка со контрола - адаптација на регулаторната по-
стапка со контрола - дел еден, број 32008R1137. 

за животни која содржи и/или се состои од ГМО, вклу-

чувајќи ги и количините во рифузна (растурена) состој-

ба, како и употребата на ГМ храна за животни, и усло-

вите кои се однесуваат на следењето, означувањето на 

ГМ храна за животни и посебните барања за посебно 

означување. 

 

Член 2 

Примена 

 

(1) Одредбите од овој  правилник се применуваат 

во сите фази на ставање во промет на: 

1) производите кои се состојат, или содржат ГМО-

и, ставени во промет како храна за животни и 

2) храна за животни произведена од ГМО-и, ставе-

на во промет во согласност со законодавството на Ре-

публика Македонија. 

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и 

на: 

1) ГМО-и за употреба на храна за животни;  

2) храна за животни што содржи или се состои од 

ГМО-и и 

3) храна за животни произведена од ГМО-и или 

што содржи состојки произведени од ГМО.  

 

Член 3 

Исклучок од примена 

 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 

ветеринарно медицинските препарати одобрени во сог-

ласност со Законот за ветеринарно медицински препа-

рати
1
. 

 

Член 4 

Поими 

 

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност 

на храната и Законот за безбедност на храната за жи-

вотни и прописите донесени врз основа на тие закони 

се применуваат и во овој правилник. 

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 

1) „оператор“ е физичко или правно лице одговорно 

да обезбеди дека барањата од овој правилник се испол-

нети во рамките на бизнисот со храна за животни под 

негова контрола;  

2) „генетски модифицирана храна за животни“ е 

храна за животни што содржи, се состои или е произве-

дена од ГМО-и;  

3) „генетски модифициран организам за употреба за 

храна за животни“ е ГМО што може да се користи како 

храна за животни или изворен материјал за производс-

тво на храна за животни;  

4) „произведен од ГМО“ e добиено, целосно или де-

лумно, од ГМО-и, но не содржи и не се состои од 

ГМО-и;  
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5) „контролен примерок“ е ГМО или негов генетски 

материјал (позитивен примерок) и родителски органи-

зам или негов генетски материјал што се користел за 

генетска модификација (негативен примерок);  

6) „конвенционален двојник“ е слична храна за жи-

вотни, што се произведува без помош на генетска мо-

дификација и за која постои добро позната историја на 

безбедна употреба;  

7) „произведени од ГМО“ се производи кои произ-

легуваат, делумно или целосно, од ГМО, но кои не со-

држат или се составени од ГМО; 

8) „следливост“ е постапка да се следат ГМО или 

производите произведени од ГМО во сите фази на нив-

ниот пласман на пазарот преку производните и дистри-

буциските ланци; 

9) „единствен идентификатор“ е едноставен нуме-

рички или алфанумерички код кој служи за идентифи-

кација на ГМО-и врз основа на дозволената трансфор-

мација од која е настанат и ако средствата за добивање 

на специфичната информација се релевантни за тој 

ГМО-и; 

10) „производ“ е препарат што се состои од или со-

држи ГМО или комбинација од ГМО, којшто е пласи-

ран на пазарот; 

11) „ставање во промет“ е држење на храна за жи-

вотни заради продажба, вклучувајќи и понуда за про-

дажба, или некоја друга форма на пренос, без оглед да-

ли е бесплатен или не и продажба, дистрибуција и дру-

ги форми на самиот пренос и 

12) „првата фаза на ставањето во промет на произ-

водот“ е првичната трансакција во ланецот на произ-

водство и дистрибуција, кога производот е достапен за 

трета страна. 

 

ГЛАВА II 

УСЛОВИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СОДРЖИ, 

СЕ СОСТОИ ИЛИ Е ПРОИЗВЕДЕНА ОД ГЕНЕТСКИ 

МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

 

Член 5 

Услови за ГМО храна за животни 

 

(1) Храна за животни од член 2 став (2) на овој пра-

вилник не треба: 

1) да има негативни ефекти врз здравјето на луѓето, 

здравјето на животните или врз животната средина; 

2) погрешно да го наведува корисникот за составот 

и својствата на храната; 

3) да му штети или да го доведе потрошувачот во 

заблуда со нарушување на посебните карактеристики 

на производите од животинско потекло;  

4) да се разликува од храната што треба да ја замени 

во таков степен што нејзиното нормално конзумирање 

би се одразило негативно врз животните и врз луѓето. 

(2) Не треба да се стави во промет, да се користи 

или да се преработува храната за животни од член 2 

став (2) на овој правилник доколку нема одобрение из-

дадено во согласност со овој правилник или е одобрен 

во Европската Унија и ако не се задоволени релевант-

ните услови за добивање на одобрение. 

(3) Нема да се одобри производ од член 2 став (2) 

на овој правилник освен ако барателот на такво одо-

брување не демонстрира, односно приложи, соодветна 

документација дека се исполнети барањата од став (1) 

од овој член. 

(4) Одобрувањето од став (2) на овој член се издава за: 

1) ГМО и храна за животни што содржи или се со-

стои од ГМО, како и храна за животни произведена од 

ГМО или 

2) храна за животни произведена од ГМО, како и 

храна за животни произведена од или што ја содржи 

таа храна за животни. 

(5) Одобрението од став (2) на овој член нема да се 

издаде, одбие, обнови, измени, суспендира или повлече 

доколку не е во согласност со одредбите на овој пра-

вилник, Законот за безбедност на храна за животни и 

прописите за заштита на животната средина. 

(6) Барателот на одобрение од став (2) на овој член, 

по добивањето на одобрението, и носителот на одобре-

нието или неговиот претставник, треба да имаат седи-

ште во Република Македонија. 

(7) Одобренито кое е издадено во согласност со 

овој правилник не треба да биде во спротивност со 

прописите за заштита на животната средина.   

 

Член 6 

Услови за одобрување 

 

(1) За издавање на одобрение за ставање во промет 

на ГМО храна за животни, барателот, пријавата со про-

пратните документи ги доставува до Агенцијата за хра-

на и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенци-

јата).  

(2) Агенцијата:  

1) издава писмена потврда за добивање на пријава-

та до барателот во рок од 14 дена од нејзиното добива-

ње. Потврдата го наведува датумот на добивање на 

пријавата;  

2) ја информира без одложување EFSA и Европска-

та Комисија;  

3) обезбедува пријавата и сите други дополнителни 

податоци што ги испратил барателот да бидат достапни 

на EFSA и Европската Комисија и 

4) овозможува резимето на досието од став (4) точ-

ка 12) од овој член да биде достапно на јавноста. 

(3) Пријавата од став (1) на овој член треба да е 

придружена со:  

1) името и адресата на барателот; 
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2) назнаката за храна за животни и нејзините кара-

ктеристики, вклучувајќи ги трансформацијата(ите)  

што е користена(ни);  

3) во случај кога тоа е применливо, податоците што 

треба да се обезбедат за усогласување со Анекс II од 

Картагенскиот протокол за биосигурност;  

4) во случај кога е тоа применливо, детален опис на 

методот на производство и обработка и наменета упо-

треба на храна за животни;  

5) копија на студиите, вклучувајќи, кога е тоа до-

стапно, независни, проверени студии што биле спрове-

дени, и друг достапен материјал за да се покаже дека 

храната за животни ги исполнува критериумите од 

член 14 став (1) од овој правилник и особено за храна 

за животни што спаѓа во опсег на прописите за живот-

на средина, како и податоци што се бараат според про-

писите за животна средина;  

6) анализа, поддржана со соодветни информации и 

податоци, што покажува дека карактеристиките на хра-

на за животни не се различни од оние на нејзиниот 

конвенционален двојник, земајќи ги предвид прифате-

ните граници на природните варијации за таквите кара-

ктеристики и критериумите наведени во член 24 став 

(3) точка 3) од овој правилник, или предлог за деклари-

рање на храна за животни во согласност со 24 став (3) 

точка 3) и став (4) од овој правилник;  

7) аргументирана изјава дека храна за животни не 

поттикнува етички или верски прашања, или предлог 

за нејзино означување во согласност со 24 став (3) точ-

ка 4) од овоj правилник;  

8) во случај кога тоа е соодветно, условите за става-

ње во промет на храна за животни на пазарот, вклучу-

вајќи ги посебните услови за користење и манипулира-

ње; 

9) методи за откривање, испитување (вклучувајќи 

упатувања за постојни официјални или стандардизира-

ни методи на испитување) и идентификација на транс-

формацискиот настан и, кога тоа е применливо, за 

откривање и идентификација на трансформацијата во 

храна за животни и/или храната што е произведува од 

неа;  

10) примероци од храната и нивни контролни при-

мероци и податоци за местото каде што може да се до-

бие пристап до референтниот материјал;  

11) во случај кога е тоа соодветно, предлог за над-

зор по ставање во промет и  

12) резиме на досието.  

(4) Упатувањата на „храна за животни“ во став (3) 

од овој член се толкуваат како храна за животни што 

содржи, се состои од или е произведена од ГМО соод-

ветно во однос за храната за животни за која е поднесе-

но барањето.  

(5) Барањето за одобрение за ставање во промет на 

ГМО-и или храна за животни што содржи или се со-

стои од ГМО-и, треба да биде придружено со: 

1) целосно техничко досие, што ги содржи подато-

ците што се бараат согласно прописите за животна сре-

дина и податоците и заклучоците за процената на ризи-

кот спроведени во согласност со принципите воспоста-

вени во прописите за животна средина или, кога става-

њето во промет на ГМО-и било одобрено според про-

писите за животна средина, копија од документот за 

одобрување и 

2) план за мониторинг над влијанието врз животна-

та средина што се усогласени со прописите за животна 

средина, вклучувајќи и предлог за времетраењето на 

планот на мониторинг; ова времетраење може да биде 

различно од предложениот период за одобрување, во 

кој случај, прописите за животна средина нема да се 

применува.  

(6) Во случај барањето за одобрение за ставање во 

промет на ГМО храна за животни да опфаќа супстанца 

чија употреба и ставање во промет е предмет на други 

прописи и за која се бара впишување во листа на суп-

станци кои се регистрирани или одобрени со исклучу-

вање на другите супстанци, тоа треба да се наведе во 

пријавата, а статусот на супстанцата според релевант-

ните прописи треба да биде назначено. 

 

Член 7 

Мислење на Агенцијата 

 

(1) Агенцијата мислењето го дава во рок од шест 

месеци од добивање на валидна пријава. Овој рок се 

продолжува секогаш кога се бараат дополнителни по-

датоци од барателот, како што е наведено во став (2) од 

овој член.  

(2) Агенцијата може, кога е тоа соодветно, да поба-

ра барателот да ги надополни придружните елементи 

што ја придружуваат пријавата.  

(3) За да го подготви своето мислење, Агенцијата: 

1) верификува дека придружните елементи и доку-

ментите што ги поднел барателот се во согласност со 

член 6 од овој правилник, и проверува дали храна за 

животни ги исполнува условите утврдени во член 5 

став (1) од овој правилник;  

2) може да побара да се направи дополнителна про-

цена за безбедноста во согласност со Законот за без-

бедност на храна за животни.  

3) може да побара да се направи процена на ризи-

кот по животната средина, а доколку пријавата се одне-

сува на ГМО-и што се користат како семе или друг ма-

теријал за размножување растенија треба да се направи 

процена на ризикот по животната средина во соглас-

ност со член 36 став (1) од Законот за генетски моди-

фицирани организми.  

4) ги доставува до референтната лабораторија, при-

дружните елементи од член 6 став (3) точки 9) и 10) од 

овој правилник. Референтната лабораторија го тестира 

и потврдува методот на откривање и идентификација 

предложен од страна на барателот;  
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5) при верифицирање на пријавата од член 24 став 

(3) точка 3) на овој правилник, ги проверува информа-

циите и податоците доставени од барателот за да пока-

же дека карактеристиките на храна за животни не се 

различни од оние на нејзиниот конвенционален двој-

ник, имајќи ги предвид прифатените граници на при-

родните варијации за таквите карактеристики.  

(4) Во случај на ГМО-и или храна за животни што 

содржи или се состои од ГМО-и, барањата за безбед-

ност на животната средина наведени во прописите за 

животна средина се применуваат за евалуација за да се 

обезбеди дека биле преземени сите соодветни мерки за 

да се спречат негативни последици врз здравјето на лу-

ѓето и на животните и врз животната средина што мо-

же да резултираат од намерно пуштање на ГМО-и. 

(5) Во текот на евалуацијата на барањата за ставање 

во промет на производи што се состојат од или содр-

жат ГМО-и на пазарот, Агенцијата го консултира орга-

нот на државната управа надлежен за работи од обла-

ста на животната средина во согласност со Законот за 

генетски модифицирани организми.  

(6) Органот на државната управа надлежен за рабо-

ти од областа на животната средина има три месеци од 

датумот на добивањето на барањето од став (5) на овој 

член да го објави своето мислење.  

(7) Во прилог на одобрувањето на храна за живот-

ни, мислењето на Агенцијата, исто така, ги вклучува и 

следните придружни податоци:  

1) името и адресата на барателот; 

2) назнаката на храна за животни, и нејзините спе-

цификации;  

3) во случај кога е применливо, податоците што се 

бараат според Анекс II од Картагенскиот протокол за 

биосигурност;  

4) предлогот за означување на храна за животни 

и/или на храната за животни произведена од неа;  

5) во случај кога е применливо, сите услови и огра-

ничувања што треба да се наметнат врз ставање во про-

мет и/или посебни услови или ограничувања за употре-

ба и начин на користење, вклучувајќи ги барањата за 

пост-маркет мониторинг, што произлегуваат од става-

њето во промет засновани врз последиците од процена-

та на ризикот и, во случај на ГМО-и или храна за жи-

вотни што содржи или се состои од ГМО-и, условите 

за заштита на определен екосистем/животна средина 

и/или географски области;  

6) методот, потврден од страна на референтната ла-

бораторија, за откривање, вклучувајќи испитување, 

идентификација на трансформацискиот настан и, кога е 

применливо, за откривање и идентификација на транс-

формацискиот настан во храна за животни и/или храна 

за животни произведена од неа; индикација каде може 

да се добие пристап до соодветниот референтен мате-

ријал и  

7) во случај кога е соодветно, планот за мониторинг 

од член 6 став  (5) точка 2) од овој правилник.  

(8) Агенцијата го доставува своето мислење до ба-

рателот, вклучувајќи и извештај што ја опишува проце-

ната на храна за животни и ги наведува причините за 

мислење и податоците врз кои се заснова мислењето, 

вклучувајќи ги мислењата на другите надлежни органи 

кога се консултирани во согласност со став (5) од овој 

член.  

(9) Агенцијата, во согласност со Законот за безбед-

ност на храна, го објавува своето мислење, по бришење 

на сите податоци што се идентификуваат како доверли-

ви во согласност со член 15 од овој правилник. Јавно-

ста може да даде коментари до Агенцијата во рок од 30 

дена од објавувањето на мислењето.  

 

Член 8 

Одобрување 

 

(1) Во рок од три месеци по добивањето на мисле-

њето од Агенцијата, се издава решение за одобрение за 

ставање во промет на ГМО храна за животни. 

(2) Решението од став (1) на овој член ги содржи 

податоците од член 7 став (7) на овој правилник, името 

на носителот на одобрување и, каде што е соодветно, 

единствениот идентификатор атрибуиран на ГМО, сог-

ласно прописите за заштита на животната средина. 

(3) Агенцијата го информира барателот за донесе-

ното решение и го објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

(4) Одобрувањето е со важност од десет години и 

може да се обнови во согласност со член 11 од овој 

правилник. Одобрената ГМО храна за животни се еви-

дентира во согласност со одредбите од член 13 од овој 

правилник при што се внесува датумот на одобрување 

и податоците од став (2) од овој член. 

(5) Одобрувањето согласно овој правилник не треба 

да биде во спротивност со одредбите утврдени во про-

писите за употреба на супстанции чие ставање во про-

мет е уредено со вклучување во листата на супстанци 

регистрирани или одобрени со исклучување на други. 

(6) Одредбите утврдени во прописите од областа на 

животната средина во врска ставање во промет на 

ГМО-и како производи или во производи, се примену-

ваат и на ГМО-и одобрени согласно одредбите од овој 

правилник. 

 

Член 9 

Надзор 

 

(1) По давањето на одобрување согласно овој пра-

вилник, носителот на одобрувањето и субјектите кои се 

вклучени во производството, преработката, ставањето 

во промет или на друг начин се засегнати или имаат 

корист од ГМО храната за животни за која се однесува 
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одобрувањето е потребно да обезбедат усогласеност со 

сите услови или ограничувања што биле наметнати во 

одобрувањето и особено се обезбедува производите 

што не се покриени со одобрувањето да не бидат ставе-

ни во промет како храна или храна за животни. Во слу-

чај на пост-маркет мониторингот, од член 6 став (3) 

точка 11) од овој правилник, и/или надзор, од член 6 

став (5) точка 2) од овој правилник, носителот на одо-

брувањето треба да обезбеди нивно спроведување и 

поднесува извештаи до Агенцијата во согласност со ус-

ловите на одобрувањето. Извештаи за мониторингот се 

достапни на јавноста по бришење на сите податоци 

идентификувани како доверливи во согласност со член 

14 од овој правилник.  

(2) Доколку носителот на одобрување предложи да 

се модифицираат условите на одобрувањето, поднесу-

ва пријава во согласност со член 6 став (1) од овој пра-

вилник при што членовите 6, 7 и 8 од овој правилник 

се применуваат mutatis mutandis.  

(3) Носителот на одобрувањето треба да ја инфор-

мира Агенцијата за сите нови научни или технички по-

датоци што може да влијаат на врз евалуацијата на без-

бедноста во употребата на храна за животни. Особено, 

носителот на одобрувањето треба веднаш да ја извести 

Агенцијата за сите забрани или ограничувања наметна-

ти од страна на ЕУ или трети земји во кои храната за 

животни била ставена во  промет. 

 

Член 10 

Промена, суспендирање и укинување  

на одобрувањето 

 

(1) Агенцијата, на сопствена иницијатива или по ба-

рање од трета страна, може да издаде мислење за тоа 

дали некое одобрување за производ од член 2 став (2) 

на овој правилник се уште ги исполнува условите наве-

дени во овој правилник и Законот за безбедност на хра-

на за животни. Мислењето веднаш се доставува до но-

сителот на одобрувањето и Европската Комисијата. Во 

согласност со Законот за безбедност на храна, Агенци-

јата го објавува мислењето, по бришење на сите пода-

тоци идентификувани како доверливи во согласност со 

член 14 од овој правлник. Јавноста може да поднесе ко-

ментари до Агенцијата во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето.  

(2) Агенцијата донесува решение по мислењето и се 

преземаат сите соодветни мерки во согласност со член 

18 од овој правилник. Доколку не се исполнети услови-

те за одобрување за ставање во промет на ГМО храна 

за животни, одобрувањето се модифицира, суспендира 

или укинува во согласност со постапката наведена во 

член 8 од овој правилник, при што членовите 6 став 

(1), 7 и 8 од овој правилник се применуваат mutatis 

mutandis.  

Член 11 

Обновување на одобрувањето 

 

(1) Одобрувањето за ставање во промет на ГМО 

храна за животни може да се обнови за десет годишен 

период, при што носителот на одобрувањето треба да 

достави повторно барање до Агенцијата најдоцна една 

година пред датумот на истекот на одобрувањето. 

(2) Барањето од став (1) на овој член треба да биде 

придружено со:  

1) копија од одобрувањето за ставање во промет на 

храна за животни;  

2) извештај за резултатите од мониторинг, ако е та-

ка наведено во одобрувањето;  

3) сите други нови податоци што станале достапни 

со оглед на евалуацијата на безбедноста при употреба 

на храна за животни и ризиците од храна за животни 

врз животните, луѓето или животната средина и 

4) доколку е потребно, предлог за изменување или 

дополнување на условите на оригиналното одобрува-

њето, меѓу другото условите што се однесуваат на ид-

ниот надзор.  

(3) При обновување на одобрување од став (1) на 

овој член, членовите 6 став (1), 7 и 8  се применуваат 

mutatis mutandis. 

(4) Доколку, од причини што не се под контролата 

на носителот на одобрувањето, не се донесе решение за 

обновување на одобрувањето пред датумот на истекот 

на неговата важност, одобрувањето на производот се 

продолжува сè додека не се донесе решение. 

 

Член 12 

Производи што би се користеле и за храната и за 

храна за животни 

 

(1) Во случај кога еден производ од групата на 

ГМО храна е наменет и како храна и како храна за жи-

вотни, се поднесува едно барање, и Агенцијата издава 

едно одобрение.  

(2) Агенцијата утврдува дали барањето за издавање 

на одобрение за производ од групата на ГМО храна 

треба да биде поднесено и како храна и како храна за 

животни.  

 

Член 13 

Евидентирање на ГМО храна за животни 

 

(1) Агенцијата ја евидентира ГМО храна за животни 

која е одобрена за ставање во промет во Република Ма-

кедонија и ја објавува на веб страната на Агенцијата.  

(2) Заедно со евиденцијата од став (1) на овој член 

се објавува и Регистарот на Европската Заедница за ге-

нетски модифицирана храна и храна за животни.  

(3) Пријавата за одобрение, дополнителните пода-

тоци од барателот, мислењата од надлежните органи, 

извештаите за надзор и податоци од носителот на одо-

брението, исклучувајќи ги доверливите податоци, се 

достапни на јавноста.  
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Член 14 

Пристап на јавноста и доверливост 

 

 (1) Пријавата за одобрување, дополнителните по-

датоци од барателот, мислењата од надлежните органи 

за заштита на животната средина, извештаите за надзор 

и податоците од носителот на одобрување, исклучувај-

ќи ги доверливите податоци, се достапни на јавноста.  

(2) Барателот може да назначи кон кои податоци 

поднесени согласно овој правилник треба да се сметаат 

како доверливи бидејки нивното објавување може зна-

чително да наштети на конкурентната позиција. Во та-

кви случаи барателот треба да даде содветно оправду-

вање.  

(3) Без оглед на став (2) од овој член, Агенцијата, 

по спроведени консултации со барателот, треба да 

утврди кои податоци треба да се чуваат како доверли-

ви, и за својата одлука го известува  барателот.  

(4) Следните податоците нема да се сметаат за до-

верливи: 

1) името и составот на ГМО, храната и храна за жи-

вотни наведени во член 4 став (1) и 64 став (1) од Зако-

нот за безбедност на храната за животни
7
 и, каде што е 

соодветно, назнаката на супстратот и микроорганиз-

мот;  

2) општ опис на ГМО и името и адресата на носите-

лот на одобрението;  

3) физичко-хемиските и биолошките карактеристи-

ки на ГМО, храната и храна за животни споменати во 4 

став (1) и 64 став (1) од Законот за безбедност на хра-

ната за животни
7
; 

4) ефектите од ГМО, храната и храна за животни 

споменати во член 4 став (1) и 64 став (1) од Законот за 

безбедност на храната за животни
7
 врз здравјето на лу-

ѓето и на животните, како и врз животната средина;  

5) ефектите од ГМО, храната и храна за животни 

споменати во член 4 став (1) и 64 став (1) од Законот за 

безбедност на храната за животни
7
 за карактеристиките 

на животинските производи и нивните хранливи вред-

ности;  

6) методите за откривање, вклучувајќи испитување 

и идентификација на трансформацискиот настан и, ка-

де што е применливо, за откривање и идентификација 

на трансформацискиот настан во храната и храна за 

животни споменати во член 4 став (1) и 64 став (1) од 

Законот за безбедност на храната за животни
7
; и 

7) информации за преработка на отпадот и брз од-

говор.  

(5) Употребата на методите за откривање и репро-

дукција на референтните материјали, заради примена 

на овој правилник на ГМО-и, храна и храна за животни 

на кои се однесува пријавата, нема да биде ограничена 

од спроведувањето на правата на интелектуална сопс-

твеност или на било кој друг начин.  

(6) Агенцијата ги презема потребните мерки за да 

обезбеди соодветна доверливост на податоците  добие-

ни од нив според овој правилник, освен за податоците 

што мора да се објават ако околностите го бараат тоа за 

да се заштити здравјето на луѓето, животните и на жи-

вотната средина.  

(7) Ако барателот ја повлекува или ја повлекол при-

јавата, Агенцијата треба да ја почитува доверливоста 

на комерцијалните и индустриските податоци, вклучу-

вајќи ги податоците од истражувањето и развојот, како 

и податоците за кои не е постигната согласност помеѓу 

Агенцијата и барателот дека истите се доверливи.  

 

Член 15 

Заштита на податоци 

 

(1) Научните податоци и други податоци во досието 

на пријавата утврдени во овој правилник, не може да се 

употребат во корист на друг барател во период од де-

сет години од датумот на одобрението, освен ако носи-

телот на одобрението се согласил со другиот барател 

дека таквите податоци може да се употребат.  

(2) По истекот на десет – годишниот период од став 

(1) на овој член, наодите на целата или на дел од про-

ценката спроведена врз основа на научните податоци и 

информации што се содржат во досието на барањето 

може да се користат од страна на Агенцијата во корист 

на друг барател ако барателот може да докаже дека 

храна за животни за која бара одобрение е во основа 

слична на храната или храна за животни што веќе е 

одобрена согласно овој правилник.  

 

Член 16 

Работа на референтната лабораторија 

 

(1) Работа на референтната лабораторија, освен об-

врските кои се уредени со Законот за безбедност на 

храна и Законот за безбедност на храна за животни, е 

да врши:  

1) примање, подготвување, складирање, одржување 

и дистрибуција на соодветните позитивни и негативни 

контролни примероци до други овластени лаборатории 

или национални референтни лаборатории;  

2) тестирање и валидација на методот на открива-

ње, вклучувајќи земање примероци и идентификација 

на трансформацискиот настан и, доколку е потребно, 

откривање и идентификација на трансформацискиот 

настан во храната за животни; 

3) евалуација на податоците што ги доставил бара-

телот на одобрувањето за ставање во промет на храна-

та за животни, заради тестирање и валидација на мето-

дот на земање мостри и откривање и 

4) поднесување на целосни извештаи од евалуација-

та до Агенцијата. 

(2) Барателот за одобрување за ставање во промет 

на ГМО храна за животни ги сноси трошоците од рабо-

тата на референтната лабораторија.  
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(3) Трошоците кои ги сноси барателот нема да ги 

надминат трошоците за спроведување на валидација на 

методите за откривање.  

 

Член 17 

Консултации со Европската група за етика  

во науката и новите технологии 

 

 (1) Агенцијата, на сопствена иницијатива или по 

барање на трета страна, ја консултира Европската гру-

па за етика во науката и новите технологии или кој би-

ло друг соодветен орган што може да го воспостави, со 

цел да го добие нејзиното мислење за етички прашања.  

(2) Мислењата на Европската група за етика во нау-

ката и новите технологии се достапни на јавноста.  

 

Член 18 

Итни мерки 

 

Во случај кога производите одобрени во согласност 

со овој правилник би можеле да претставуваат серио-

зен ризик за здравјето на луѓето, здравјето на животни-

те или за животната средина, или во случај кога, со ог-

лед на мислење што Агенцијата го издала согласно 

овој правилник, се јавува потреба итно да се повлече 

или измени, се преземаат мерки според постапките 

предвидени во член 38 од Законот за безбедност на 

храната
2
. 

 

Член 19 

Ревизија на одобрувањата 

 

(1) За секое решение за одобрување за ставање во 

промет на ГМО храна за животни, или неусогласеност 

со условите за одобрување за ставање во промет на 

ГМО храна за животни, Агенцијата може да направи 

ревизија на сопствена иницијатива или како одговор на 

барање на трета страна или од кое било лице кое ди-

ректно и лично е засегнато.  

(2) Во случај на став (1) од овој член се поднесува 

барање до Агенцијата во рок од два месеци од денот на 

кој засегнатата страна била информирана за дејствува-

њето или пропустот за кој станува збор.  

(3) Агенцијата донесува решение во рок од два месе-

ци со барање, ако е соодветно, да се повлече одобрува-

њето или да се корегира пропустот при дејствувањето.  

 

ГЛАВА III 

СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА 

СОДРЖИ ГМО, Е СОСТАВЕНА ОД ГМО ИЛИ Е 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ГМО 

 

Член 20 

Барања за следливост на производи кои содржат 

или се состојат од ГМО-и 

 

(1) Во првата фаза на ставања во промет на произ-

вод кој се состои од или содржи ГМО-и, вклучувајќи и 

количини на големо, операторите треба да ги обезбедат 

следниве податоци и да бидат пренесени на писмено до 

операторот кој го прима производот: 

1) дека содржи или се состои од ГМО-и; 

2) единствениот идентификатор/-и на ГМО 

(2) Во сите последователни фази на ставање во про-

мет на производите опфатени во став (1) од овој член, 

операторите треба да обезбедат дека податокот добиен 

во согласност со став (1) од овој член да биде пренесен 

во писмена форма до операторите кои го добиваат про-

изводот. 

(3) Во случај производите да се состојат или да со-

држат смеса од ГМО-и и да се користат само и директ-

но како храна за животни или за преработка, податокот 

од став (1) точка (2) од овој член може да биде заменет 

со декларација за употреба од операторот, придружена 

со листа на единствените идентификатори за сите 

ГМО-и кои се користеле за правење на смесата. 

(4) Операторите треба да имаат воспоставен систем 

и стандардизирани процедури со кои се овозможува 

чување на податоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој 

член и идентификацијата, за период од пет години од 

секоја трансакција, на операторот од кого и на операто-

рот на кого му е достапен производот од став (1) на 

овој член. 

(5) Одредбите од ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој 

член не ги исклучуваат другите барања утврдени во 

прописите за следливост на храната за животни. 

(6) За производите кои содржат или се составени од 

ГМО-и, операторите треба да обезбедат: 

1) за претходно спакуваните производи кои содр-

жат или се составени од ГМО-и на ознаката да стојат 

зборовите „Овој производ содржи генетски модифици-

рани организми“ или „Овој производ содржи генетски 

модифициран [име на организмот/-ите]“; и 

2) за производи кои не се претходно спакувани и се 

ставаат во промет за крајните потрошувачи на натпи-

сот треба да стојат зборовите „Овој производ содржи 

генетски модифицирани организми“ или „Овој произ-

вод содржи генетски модифициран [име на организ-

мот/-ите]“.  

(7) Одредбите од ставот (6) од овој член не ги иск-

лучуваат другите барања утврдени во прописите за оз-

начување на храната за животни. 

(8) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и 

(7) од овој член не се применуваат на траги од ГМО-и 

во производите во количина не поголема од прагот 

воспоставен во согласност со Законот за генетски мо-

дифицирани организми и во други прописи доколку 

овие траги на ГМО-и се случајни или технички неиз-

бежни. 

(9) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и 

(7) од овој член не се применуваат на траги од ГМО-и 

во производите наменети за директна употреба како 

храна за животни или за преработка во количина не по-

голема од прагот воспоставен за овие ГМО-и во сог-

ласност со овој правилник доколку овие траги на ГМО-

и се случајни или технички неизбежни. 
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Член 21 

Барања за следливост за храна за животни  

произведена од ГМО-и 

 

(1) При ставање во промет на производи произведе-

ни од ГМО-и, операторите треба да обезбедат следните 

податоци да бидат пренесени на писмено до операто-

рот кој го прима производот: 

1) ознака за секој од составните делови или адити-

вите во храната за животни кои се произведени од 

ГМО; 

2) во случај на производи за кои не постои листа на 

состојки, ознака дека производот е произведен од 

ГМО. 

(2) Без оглед на одредбите од член 20 од овој пра-

вилник, операторите треба да имаат воспоставен си-

стем и стандардизирани процедури со кои се овозмо-

жува чување на податоците од став (1) на овој член и 

идентификацијата, за период од пет години од секоја 

трансакција, на операторот од кого и на операторот на 

кого му е достапен производот од став (1) на овој член. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член не 

ги исклучуваат другите барања утврдени во прописите 

за следливост на храната за животни. 

(4) Одредбите од ставовите (1), (2) и (3) од овој 

член не се применуваат на траги од ГМО-и во произво-

дите наменети за храна за животни произведени од 

ГМО-и во количина не поголем од прагот воспоставен 

за овие ГМО-и во согласност со член 23 од овој пра-

вилник ако овие траги на ГМО-и се случајни или тех-

нички неизбежни. 

 

Член 22 

Исклучок од барањата за следливост и означување 

на производи кои содржат или се состојат од ГМО-и 

и од барањата за следливост за храна за животни 

произведена од ГМО-и 

 

(1) Доколку со прописите од областа на безбедно-

ста на храната за животни е пропишана употреба на по-

себни системи за идентификација, како на пример број 

на партија за претпакувани производи, операторите со 

храна не треба да ги чуваат податоците од член 20 ста-

вови (1), (2), (3) и член 21 став (1) од овој правилник 

ако овие податоци и бројот на партијата се јасно озна-

чени на пакувањето и ако податокот за бројот на пар-

тијата се чува во временските периоди кои се наведени 

во член 20 став (4) и член 21 став (2) од овој правил-

ник. 

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член не се одне-

сува на првата фаза на ставање во промет на производ 

или првична преработка или препакување на произво-

дот. 

ГЛАВА IV 

ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ 

 

Член 23 

Опсег 

 

(1) Посебно означување на ГМО храната за живот-

ни не се врши за храната за животни која содржи мате-

ријал кој се состои, содржи или е произведен од ГМО-

и во процент не повисок од 0,9 од храна за животни и 

во секоја храна за животни од која е составена, доколку 

ова присуство е неочекувано или технички неизбежно. 

(2) За да се утврди дека присуството на ГМО мате-

ријал во храната за животни е неочекувано или технич-

ки неизбежно, операторите со храна за животни треба 

да обезбедат докази пред Агенцијата дека ги презеле 

соодветните чекори за да избегнат присуство на таков 

материјал.  

(3) Пониски прагови на материјал кој се состои, со-

држи или е произведен од ГМО-и во храната за живот-

ни што содржи или се состои од ГМО-и може да се 

одредат во согласност со напредокот во науката и тех-

нологијата.  

 

Член 24 

Барања 

 

(1) ГМО храната за животни од член 2 став (2) на 

овој правилник е предмет на посебни барања за означу-

вање без оглед на барањата утврдени во прописите за 

означување на храната за животни,. 

(2) ГМО храната за животни од член 2 став (2) на 

овој правилник не треба да се стави во промет доколку 

придружните податоци од став (3) на овој член не се 

означени на целосно видлив, разбирлив и траен начин, 

на придружен документ, или кога е тоа соодветно, на 

пакувањето, на кутијата или на означувањето залепена 

на истите.  

(3) Храната за животни од која е составена одреде-

на крмна смеса се означува на начин, при што:  

1) за храната за животни од член 64 став (1) точки 

(а) и (б) од Законот за безбедност на храната за живот-

ни, зборовите „генетски модифицирана“ или „произве-

дено од генетски модифицирана (име на состојката)“ 

треба да бидат запишани во заграда веднаш по називот 

на храната за животни или овие зборови може да се по-

јават како фуснота на листата на храна за животни и се 

печатат во фонт што е голем најмалку колку оној на 

листата на храна за животни;  

2) за храната за животни од член 64 став (1) точка 

(в) од Законот за безбедност на храната за животни, 

зборовите „произведена од генетски модифициран 

(име на организмот)“ треба да бидат запишани во за-
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града веднаш по називот на храната за животни или 

овие зборови може да се појават како фуснота на ли-

стата на храна за животни и се печатат во фонт што е 

голем најмалку колку оној на листата на храна за жи-

вотни;  

3) за храната за животни од член 64 став (1) од За-

конот за безбедност на храната за животни7, доколку 

се разликува од својот конвенционален двојник, да се 

наведат карактеристиките и својства на во однос на:  

(а) состав;  

(б) нутритивни својства;  

(в) наменета употреба и 

(г) импликации за здравјето на некои видови или 

категории на животни и  

4) доколку храната за животни засегнува етички 

или религиозни прашања, да се наведат карактеристи-

ките и особините на храната за животни. 

(4) Освен барањата од став (3) точки 1) и 2) од овој 

член, и како што е наведено во одобрението, означува-

њето или придружните документи на храната за живот-

ни што е опфатена во оваа Глава, и која нема конвен-

ционален двојник, треба да содржи соодветни подато-

ци за природата и карактеристиките на таа храна за жи-

вотни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА V  

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 25 

Одложена примена 

 

Одредбите од членот 6 став (2) точка 2) и членот 10 

став (1) во делот со доставување на мислењето до 

Европската Комисијата ќе отпочнат за се применуваат 

со пристапувањето на Република Македонија во Европ-

ската Унија. 

 

Член 26 

Влегување на сила 

 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октом-

ври 2013 година.  

 

Бр. 11-6583/2 Бр. 02-2658/5 

29 јули 2013 година 1 август 2013 година 

Скопје Скопје 

  

Министер за животна средина Директор на Агенција 

и просторно планирање, за храна и ветеринарство, 

Абдилаќим Адеми, с.р. Дејан Рунтевски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

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