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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1934. 

Врз основа на член 51 став 4 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕЛИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 

И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката за користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели, формата и 

содржината на образецот на барањето и потребната документација (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 155/12),  

Прилогот  се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

Македонија”. 

 

Бр.22-1582/3                                                                            Министер за земјоделство, 

1 април 2014 година                                                                                  шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                              Љупчо Димовски, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1935. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

1936. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности  (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 

ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден  4.4.2014 година се става во примена базата на по-

датоци од дигиталните катастарски планови за катастарската 

општина Тисовица, која е во надлежност на одржување на 

Центар  за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Тисовица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Тисовица. 

  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6848/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1937. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТО-

ЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден  4.4.2014 година се става во примена базата на по-

датоци од дигиталните катастарски планови за катастарската 

општина Пагаруша, која е во надлежност на одржување на 

Центар  за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пагаруша, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Пагаруша. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6849/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

1938. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  4.4.2014 година се става во примена базата на по-

датоци од дигиталните катастарски планови за катастарската 

општина Бујковци, која е во надлежност на одржување на 

Центар  за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бујковци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Бујковци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6850/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1939. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Вражале, која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Вражале, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Вражале. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6851/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1940. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 



16 април 2014  Бр. 63 - Стр. 47 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Раовиќ, која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Раовиќ, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Раовиќ. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6852/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1941. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-

тарската општина Копаница, која е во надлежност на од-

ржување на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Копаница, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Копаница. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6853/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1942. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Пакошево, која е во надлежност 

на одржување на Центар  за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пакошево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Пакошево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6854/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1943. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-

тарската општина Бучинци, која е во надлежност на од-

ржување на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бучинци, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Бучинци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6855/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1944. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Атишта, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Атишта, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Атишта. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6856/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1945. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Гарани, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Гарани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Гарани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6857/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1946. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Крушица, која е во надлежност на одржува-

ње на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Крушица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Крушица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6858/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1947. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Лешница, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лешница, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Лешница . 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6859/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1948. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Рабетино, која е во надлежност на одржува-

ње на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Рабетино, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Рабетино . 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6860/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1949. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014 ), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Речани , која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Речани , престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Речани .  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6861/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1950. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Гостиражни, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Гостиражни, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Гостиражни. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6862/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

1951. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Долгаец, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Долгаец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина 

Долгаец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6863/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1952. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Прстен, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Прстен, престануваат да важат аналогните катастар-

ски планови за катастарската општина Прстен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6864/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1953. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Булунтули, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Булунтули, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Булунтули. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6865/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

1954. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  4.4.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Казан Дол, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Казан Дол, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Казан Дол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-6866/1  

4 април 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1955. 

Врз основа на член 57, став (4) од Законот за без-

бедност на храната (“Службен весник на Република 

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

43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО ЈОНИЗИРАЧКО 

ЗРАЧЕЊЕ (
*
) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на храната произведена со јонизирач-

ко зрачење. 

Член 2 

Посебните барања за безбедност се применуваат 

при производство, промет и увоз на храна и прехранбе-

ни состојки (во натамошниот текст:  храна третирана 

со јонизирачко зрачење). 

 

Член 3 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 

 

(а) храна, изложена на јонизирачко зрачење, настанато од 

мерни или инспекциски уреди, под услов, апсорбираната доза 

да не е поголема од 0,01 Gy за инспекциски уреди што корис-

                            
*
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

1999/2/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 
1999 година за приближување на законодавството на земјите-
членки за храна и прехранбени сосотојки третирани со јонизирач-
ко зрачење, CELEX број 31999L0002 и со Директивата 1999/3/ЕЗ 
на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 1999 за 
формирање листа на Заедницата за храна и прехранбени состојки 
третирани со јонизирачко зрачење, CELEX број 31999L0003. 
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тат неутронски сноп и 0,5 Gy во други случаи, за рендгенски 

зраци со максимална вредност на енергијата од 10 МеV, за не-

утронски сноп со максимална вредност на енергијата од 14 

МеV и вредност на енергијата од 5 МеV во други случаи и 

(б) храна третирана со јонизирачко зрачење која се 

подготвува за пациенти на кои им е потребна стерилна 

диетална исхрана под медицински надзор.  

 

Член 4 

При ставање во промет треба да се применат сите 

мерки со кои ќе се обезбеди дека храната третирана со 

јонизирачко зрачење е во согласност со барањата за 

безбедност утврдени во овој правилник.  

 

Член 5 

Третирањето на храната со јонизирачко зрачење може да 

се врши доколку се исполнети следните барања: 

- има оправдана технолошка потреба, 

- не претставува опасност  по здравјето на луѓето и 

се спроведува според  точно определени услови , 

- e корисно за потрошувачот и 

- не се употребува како замена за хигиенска и добра 

производна или земјоделска пракса.  

 

Член 6 

Третирање на храна со јонизирачко зрачење може 

да се употреби само за следните цели: 

- намалување на појавите на заболувања поврзани 

со храната преку уништување на патогените микроор-

ганизми; 

- намалување на расипувањето на храната со успо-

рување или запирање на процесите на гниење, како и 

уништување на микроорганизмите што предизвикуваат 

гниење; 

- намалување на загубите на храна поради предвре-

мено зреење, `ртење или проникнување и 

- отстранување на организмите во храната кои се  

штетни за растенијата или растителните производи. 

 

Член 7 

(1) Третирање на храната со јонизирачко зрачење се 

врши само со следните извори на јонизирачко зрачење и тоа: 

- гама зраци од радионуклидите 
60

Co или 
137

 Cs; 

- рендгенски зраци , што имаат енергија помала од  

5 МеV и 

- забрзани електрони  што имаат енергија помала од  

10 МеV. 

(2) Вкупната средна абсорбирана доза на јонизирачко 

зрачење се пресметува согласно дозиметриските постапки 

дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 8 

Видовите храна кои можат да се третираат со јони-

зирачко зрачење и  дозволените максимални  вреднос-

ти на дозата на зрачење се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел од овој правилник. 

 

Член 9 

(1) Максималната вредност на дозата на јонизирач-

ко зрачење за третирање на  храната може да биде ап-

лицирана во делови, но не треба да ја надмине макси-

малната вредност на дозата на зрачење утврдена во 

Прилогот 2 на овој правилник .   

(2) Третирање на храна со јонизирачко зрачење не 

може да се користи во комбинација со каква било дру-

га хемиска обработка на храната што ја има истата на-

мена како третирањето со јонизирачко зрачење. 
 

Член 10 

(1) Храната третирана со јонизирачко зрачење се 

означува согласно со Правилникот за начинот на озна-

чување на храната (
1
 ), како и со следните податоци: 

а) За храната наменета за крајниот потрошувач, за 

објектите за јавна исхрана, угостителските објекти или 

други комерцијални активности (кетеринг): 

- доколку храната третирана со јонизирачко зраче-

ње се продава во поединечни пакувања, зборовите „оз-

рачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ треба 

да бидат означени на пакувањето, а името под кое ќе се 

продава производот треба да вклучува и детали за фи-

зичката состојба на храната или специфичниот третман 

на кој била изложена (на пример доведен во прав, су-

шен со замрзнување, длабоко замрзнат, концентри-

рани, чаден) за сите случаи кога пропуштањето на так-

ви информации може да предизвика заблуда кај потро-

шувачот; 

- доколку храната третирана со јонизирачко зраче-

ње се продава рефус, зборовите „озрачена“ или „трети-

рана со јонизирачко зрачење“ се наведуваат заедно со 

името на храната на ознаката поставена на садот во кој 

се наоѓа храната или на известување покрај садот во 

кој се наоѓа храната; 

 -доколку храната третирана со јонизирачко зраче-

ње се употребува како состојка, зборовите „озрачена“ 

или „третирана со јонизирачко зрачење“ треба да бидат 

назначени во листата на состојки и  

-доколку производите се продаваат рефус, зборови-

те „озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ 

се наведуваат заедно со името на производот на озна-

ката на садот, во кој се наоѓа производот или на извес-

тување покрај садот во кој се наоѓа производот, 
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при што зборовите „озрачена“ или „третирана со јо-

низирачко зрачење“ треба да се користат за означување 

со намера да се наведе дека состојки третирани со јо-

низирачко зрачење се користени со други состојки во 

храната, дури и ако содржината на таквите состојки е 

помала од 25% од готовиот производ. 

б)  Доколку  храната третирана со јонизирачко зра-

чење, не е наменета за крајниот потрошувач и за објек-

тите за јавна исхрана: 

- при означувањето треба да се користат зборовите 

„озрачена“ или „третирана со јонизирачко зрачење“ за 

да се наведе дека храната или состојките во  храната се 

третирани со јонизирачко зрачење и 

- се наведува називот и седиштето на објектот каде 

што е спроведено третирањето на храната со јонизи-

рачко зрачење или неговиот регистарски број наведен 

во одобрението за третирање на храна со јонизирачко 

зрачење.  

(2) За сите видови  на храна од став (1) на овој член во 

документите кои ја придружуваат или се однесуваат на 

храната третирана со јонизирачко зрачење треба да биде 

наведено дека истата е третирана со јонизирачко зрачење. 

 

Член   11 

 (1) Објектите во кои се третира храната со јонизи-

рачко зрачење треба да имаат одобрение од Дирекција-

та за радијациона сигурност и од Агенцијата за храна и 

ветеринарство, согласно член 57 став (1) од Законот за 

безбедност на храната. 

(2) За секој употребен извор на јонизирачко зраче-

ње и за секоја серија третирана храна треба да се чува-

ат следните податоци: 

(a) природата и количината на храната третирана со 

јонизирачко зрачење; 

(б)  број на серијата; 

(в) лице, кое издава налог за третирање на храната 

со јонизирачко зрачење; 

(г) корисник на третираната храна ; 

(д) датум на третирањето со јонизирачко зрачење; 

(ѓ) материјали за пакување, употребени за време на 

третирањето; 

(e) податоци за контрола на процесот на зрачење, на на-

чин како што е утврдено во Прилог 1 од овој правилник, из-

вршените дозиметриски проверки и добиените резултати, со 

детални податоци за границичните вредности, долна и горна 

граница на апсорбираната доза, како  и видот на користеното 

јонизирачко зрачење и 

(ж) прегледување на почетната доза при валидација 

на мерењата.  

Член   12 

Храна третирана со јонизирачко зрачење може да 

се увезе во Република Македонија ако:  

(а) е во согласност со барањата за безбедност ут-

врдени во овој правилник; 

(б) е придружена со документација која содржи име на 

операторот и адреса на објектот каде што е извршено трети-

рањето на храната со јонизирачко зрачење како и податоците 

од член 11 став (2) на овој правилник и 

 (в) е третирана во објект кој има одобрение за тре-

тирање на храна со јонизирачко зрачење. 

 

Член 13 

(1) Храната третирана со јонизирачко зрачење што 

се увезува во Република Македонија од земји кои не се 

членки на Европска Унија, може да се увезе само до-

колку третирањето на храната со јонизирачко зрачење 

е извршено во одобрени објекти. 

(2) Листата на одобрени објекти од став (1) од овој 

член Агенцијата за храна и ветеринарство ја објавува 

на својата веб страна.  

(3) Името на одобрениот објект од став (1) на овој член 

треба да биде наведено во документацијата што ја следи 

пратката со храна третирана со јонизирачко зрачење. 

 

Член 14 

Материјалите што се користат за пакување на храна 

третирана со јонизирачко зрачење треба да бидат по-

годни за таа намена.  

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за посебните барања за безбед-

ност на храната третирана со јонизирачко зрачење („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 119/07). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-1718/1  

28 февруари 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1954. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“  бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 

145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2014 година, во однос на месец февруари 2014 година, е 

пониска за 0,3%. 

2. Исплатата на платите за месец март 2014, во однос на месец февруари 2014 година, работодавачите од 

членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото ут-

врдено за претходниот месец. 

 

  

                                                                                                                                       Министер,  

 Диме Спасов, с.р. 
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