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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2631. 

Врз основа на членот 41 ставови (1) и (2) од Зако-

нот за Јавното обвинителство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ брoj 150/2007 и 111/2008), Соб-

ранието на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 7 септември  2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на јавен обвинител на Репуб-

лика Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 44 ставови (1) и (2) од 

Законот за Јавното обвинителство (да е државјанин на 

Република Македонија, активно да го владее македон-

скиот јазик, да е работоспособен и да има општа здрав-

ствена способност, да има стекнато универзитетска 

диплома за дипломиран правник во Република Македо-

нија или нострифицирана диплома од странство, да 

има положено правосуден испит во Република Македо-

нија и да има работно искуство од најмалку осум годи-

ни со потврдени резултати на правни работи по поло-

жениот правосуден испит, или редовен или вонреден 

универзитетски професор кој предавал повеќе од десет 

години правен предмет од правосудната практика), 

пријавите со потребните документи да се поднесат до 

Собранието на Република Македонија, во рок од 15 де-

на од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-

нија“, „Слободен печат“ и „Коха“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-3071/1 Претседател на Собранието 

7 септември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2632. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 4 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ број 95/5, 25/7, 7/08, 57/10, 

135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 

23/16), Комисијата за хартии од вредност на седницата 

одржана на 24.8.2017 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕС-

НИЦИ НА ПАЗАРОТ  НА ХАРТИИ  ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за вршење на контрола на овласте-

ните учесници на пазарот на хартии од вредност 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

171/2013), во членот 7 став (3) се брише. 

Во член 7 ставовите (4) и (5), стануваат став (3) и 

став (4). 

 

Член 2 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-684/3 Комисија за хартии од вредност 

24 август 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2633. 

Врз основа на  член 76-а став (9) од Законот за без-

бедност на храната за животни („Службен весник на 

Република  Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 

149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе  
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ И 

КОНТРОЛА НА ПРИСУСТВО НА РЕЗИДУИ, КОН-

ТАМИНЕНТИ, НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ, 

СИРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ ВО ХРАНА ЗА ЖИ-

ВОТНИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИ-

ЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ И ПОСТАПКИТЕ ЗА МО-

НИТОРИНГ И КОНТРОЛА НА РЕЗИДУИ, КОНТА-

МИНЕНТИ, НЕДОЗВОЛЕНИ СУПСТАНЦИИ, СИ-

РОВИНИ И  ПРОИЗВОДИ ВО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на мониторинг и контрола и начинот на вршење на 

официјалните контроли и постапките за мониторинг и 

контрола на резидуи, контаминенти, недозволени сусп-

танци, сировини и производи во храната за животни.  

 

Член 2 

Мониторингот и контролата и официјалните кон-

троли се спроведуваат од официјалните ветеринарни во 

сите фази на производство, преработка, складирање и 

дистрибуција на храната за животни согласно Годиш-

ната Програма за мониторинг на безбедност на храната 

за животни. 

 

Член 3 

(1) Мониторинг се врши во сите фази на ланецот на 

безбедност на храната за животни, во фаза која е најсо-

одветна за одреден параметар, критериум или барање 

за безбедност на храна за животни. 

(2) Листата на фази на ланецот на безбедност на 

храна за животни, во кои се врши мониторингот е даде-

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

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-

мошниот текст: Агенцијата), секоја година во декември 

за наредната, на основа на спроведената процена на ри-

зик и утврдените наоди и несообразности во претход-

ните три години (или помал временски период доколку 

се нема соодветни резултати) во Република Македони-

ја и Европската Унија, како и препораките на Европ-

ската Унија, ги одредува фазите на ланецот на безбед-

ност на храна за животни во кои се врши мониторин-

гот.    

(4) Доколку одредена фаза на ланецот е исхрана е 

опфатена со друга мониторинг програма или програма 

на официјални контроли на Агенцијата или друг надле-

жен орган во областа на безбедноста на храната, вете-

ринарното здравство и фитосанитарна заштита, и доби-

ените резултати ги задоволуваат целите на Агенцијата 

во поглед на безбедност на храна за животни, фазата 

може да се изостави од Програмата за мониторинг за 

безбедност на храна за животни, а добиените резултати 

се искористат во процената на ризик.  

(5) Мониторингот на безбедноста на храната се 

спроведува на различни видови или категории храна за 

животни. 

(6) Листата на видови и категории храна за живот-

ни за кои се врши мониторинг е дадена во Правилник 

за условите за ставање во промет на суровини за храна 

за животни, декларирањето и карактеристиките кои 

треба да бидат дадени на придружниот документ или 

на пакувањето и листа на суровини за храна за жи-

вотни. 

(7) Агенцијата, секоја година во декември за наред-

ната, на основа на спроведената процена на ризик и ут-

врдените наоди и несообразности во претходните три 

години (или помал временски период доколку се нема 

соодветни резултати) во Република Македонија и Ев-

ропската Унија, како и препораките на Европската 

Унија, ги одредува видовите и категории храна за жи-

вотни за кои се врши мониторинг, локацијата и вре-

менскиот период кога се земаат примероци за лабора-

ториско испитување.    

(8) Доколку одреден вид и категорија на храна за 

животни е опфатена со друга мониторинг програма или 

програма на официјални контроли на Агенцијата или 

друг надлежен орган во областа на безбедноста на хра-

ната, ветеринарното здравство и фитосанитарна заш-

тита, и добиените резултати ги задоволуваат целите на 

Агенцијата  во полето на безбедноста на храна за жи-

вотни, видот или категоријата на храна за животни мо-

же да се изостави од Програмата за мониторинг за без-

бедност на храна за животни, а добиените резултати 

искористат во процената на ризик.  

(9) Мониторингот на храната за животни ги опфаќа 

следните активности: 

1) земање примероци; 

2) лабораториска анализа на примерокот и 

3) постапување во случај на несообразен резултат. 
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Член 4 

(1) Предмет на мониторингот е само храната за жи-

вотни наменета за исхрана на животни кои се користат 

за производство на храна.  

(2) Земањето примероци го вршат официјалните ве-

теринари во подрачните единици на Агенцијата во сог-

ласност со Програмата за мониторинг на безбедност на 

храна за животните за тековната година. 

(3) Земањето примероци се врши во објекти кои се 

запишани во регистерот на оператори со храна за жи-

вотни, во сите фази на производството, преработката и 

дистрибуцијата на храната за животни, вклучувајќи ги 

и одгледувачите запишани во Регистарот на одгледува-

лишта  за животни во Агенцијата. 

(4) Земањето примероци се врши во објектот, без 

најава на операторот со храна,  на начин утврден во 

Прилог 1, точка 6.4 од Правилникот за начинот и по-

стапката за земање примероци, начин и методи на 

вршење на лабораториски анализи на храната за жи-

вотни. Потребно е да се земат најмалку три идентични 

примероци, за да операторот со храна за животни чии 

производи се предмет на анализа, добие доволен број 

примероци во случај да сака да побара дополнително 

стручно мислење. 

(5) Примероците треба да се земат во количина сог-

ласно Прилог 1, од Правилникот за начинот и поста-

пката за земање примероци, начин и методи на вршење 

на лабораториски анализи на храната за животни. 

(6) Најмалку еден примерок треба во најкус можен 

рок да се достави до Национална референтна или ов-

ластена лабораторија. За секој испратен примерок се 

составува посебен записник. 

(7) Најмалку еден примерок, соодветно спакуван и 

означен, останува кај операторот со храна за животни, 

доколку се појави потреба од дополнително стручно 

мислење. 

(8) За еден примерок за анализа на храна за жи-

вотни, може да се побараат повеќе аналитички испиту-

вања, но во тој случај, потребно е во записникот точно 

и недвосмислено да се означи кои лабораториски испи-

тувања се бараат. 

 

Член 5 

(1) За извршеното земање примероци, задолжител-

но се изготвува записник. 

(2) Записникот се изготвува во четири примероци, 

при што, едниот примерок се врачува на одговорното 

лице во објектот во кој е земен примерокот, еден при-

мерок се доставува до Агенцијата – Сектор за ветери-

нарно јавно здравство, Одделение за безбедност на 

храна за животни и исхрана на животните, еден остану-

ва во службената евиденција на официјалниот ветери-

нар кој го земал примерокот за анализа и еден приме-

рок заедно со земениот примерок се праќа во лаборато-

ријата. 

(3) Примерокот се доставува на анализа без одла-

гање, односно истиот ден кога е земен. 

 

Член 6 

(1) Највисоко дозволените количини на непожелни 

супстанци во храната за животни се утврдени со Пра-

вилникот за листа на непожелни супстанции во храната 

за животни и максимално дозволено ниво како и кри-

тичните точки за спроведување на истражување за 

идентификација на изворот и причините за пречекору-

вање на максимално дозволеното ниво. 

(2) Националната референтна или овластена лабо-

раторија ја известува Агенцијата за добиените резулта-

ти во рокови и на начин утврдени со Договор склучен 

помеѓу Агенцијата и националната референтна или ов-

ластена лабораторија. 

 

Член 7 

(1) Во случај на добивање несообразен резултат во 

однос на прописите за храна за животни, официјалниот 

ветеринар треба да ги организира и спроведе мерките 

утврдени со член 95 од Законот за безбедност на храна-

та за животни во што е можно пократок рок, односно 

веднаш по добивањето на несообразниот резултат. 

(2) Согласно член 77 од Законот за безбедност на 

храната за животни, сите трошоци настанати со спро-

ведувањето на мерки одредени поради несообразниот 

резултат се на товар на операторот со храна за жи-

вотни, за чиј примерок е добиен несообразен резултат.  

 

Член 8 

Официјалните контроли од член 2 на овој правил-

ник се спроведуваат со цел да се утврди: 

1) безбедноста на храната за животни; 
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2) исполнување на одредбите од Програмата за мо-

ниторинг на безбедност на храна за животни; 

3) исполнување на општите и посебните барања и 

услови и активности кои треба да ги исполнат и спро-

ведат операторите со храна за животни за спречување 

и елиминирање на појавата на присуство на резидуи, 

контаминенти, недозволени супстанции, сировини и 

производи во храната за животни и 

4) спроведување на мерките во случај на сомнение 

и на позитивен наод на присуство на резидуи, контами-

ненти, недозволени супстанции, сировини и произ-

води. 

 

Член 9 

(1) За документирање на контролните активности, 

преземени во рамките на официјалните контроли, офи-

цијалниот ветеринар изготвува месечен извештај за ре-

ализација на програмата. Месечниот извештај содржи 

податоци за:  

1) односот помеѓу планираните и земените приме-

роци; 

2) бројот и видот на објекти во кои се земени при-

мероци;  

3) бројот и видот на барани испитувања и  

4) резултатите од лабораториските испитувања.  

(2) Во месечниот извештај се наведуваат и преземе-

ните мерки во случај на несообразен резултат. 

 

Член 10 

(1) При спроведување на Програмата за монито-

ринг на храната за животни од страна на официјалниот 

ветеринар во подрачната единица, потребно е да се од-

редат критериумите за одбирање на местото за земање 

примерок (објектот во кој ќе се зема примерок) и одре-

дувањето на видот на примерокот (матрикс) во однос 

на бараната анализа. 

(2) При одредување на местото за земање примерок 

(објектот во кој ќе се зема примерок), се зема во пред-

вид дека степенот на ризик е поврзан со видот на деј-

носта која се врши во објектот, производните капаци-

тети на објектот, потеклото и видот на суровини. Во 

предвид треба да се земат и известувањата добиени 

преку RASFF системот. 

(3) Дејностите кои се вршат во одобрените објекти 

се со поголем степен на ризик во однос на оние кои се 

вршат во регистрираните објекти. 

(4) Бројот на земени примероци од одобрените об-

јекти треба да биде значително поголем од останатите 

(регистрирани) објекти (вклучувајќи ги сушарите со 

директен метод на сушење).  

(5) При земање примероци на храна за животни за 

анализа од регистрирано одгледувалиште треба да се 

земат во предвид: 

1) податоци за видот и бројот на животни кои се чу-

ваат на одгледувалиштето; 

2) податоци за потеклото на храната за животни 

(сопствено производство на суровини за храна за жи-

вотни, производство на крмни смеси на одгледувалиш-

тето, користење на протеини од животинско потекло, 

набавка на суровини од повеќе добавувачи итн); 

3) податоци за околината (контаминација со тешки 

метали од почвата или влијание на штетни супстанции 

од воздухот); 

4) влијание на метеролошките фактори (временски-

те односно температурните влијанија на квалитетот на 

суровините за храна за животни); 

5) податоци за манипулација/обработка на сурови-

ните за храна за животни (природно или вештачко су-

шење, силирање, начин на складирање); 

6) податоци за користење на средства за заштита на 

растенијата; 

7) податоци за користење на азотни ѓубриња и 

8) податоци за сушарата: вид на сушара (стацио-

нарна/мобилна), метода на сушење (директна/индирек-

тна), погонско гориво (природен гас, ВНГ-втечнет наф-

тен гас, мазут, дизел, друго). 

(6) При земање примероци од храна за животни за 

анализа од млинови и објекти за храна за животни тре-

ба да се земат во предвид: 

1) објекти со најголемо производство на крмни сме-

си во подрачната единица; 

2) објекти со поголем ризик; 

3) објекти во кој со официјални контроли се утврде-

ни неправилности и 

4) објекти кои увезуваат суровини за производство 

на крмни смеси (вклучувајќи ги и адитивите), како и 

објекти кои користат белковини од животинско потек-

ло или произведуваат крмни смеси со висок процент на 

белковини (соина сачма, пченичен или пчекарен глу-

тен). 
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(7) При земање примероци од храна за животни за 

анализа од објекти за складирање на храна за животни 

треба да се земат во предвид: 

1) објекти во кои се складира храна за животни од 

увоз, особено онаа со висока содржина на белковини, 

адитиви и премикси; 

2) објекти во кои се складира сецкана шеќерна реп-

ка или други коренасти крмива; 

3) објекти во кои се складираат преработени белко-

вини од животинско потекло, вклучувајќи го и рибино-

то брашно, крмните смеси кои го содржат, производи 

од крв и крмни смеси кои ги содржат и 

4) објекти со сушари: вид на сушара (стацио-

нарна/мобилна), метод на сушење (директен/индирек-

тен), погонско гориво (природен гас, ВНГ - втечнет 

нафтен гас, мазут, дизел, друго). 

(8) При земање примероци од храна за животни за 

анализа од превозни средства заради контрола на 

вкрстена контаминација, треба да се има во предвид 

превозот на крмни смеси кои содржат преработени 

белковини од животинско потекло или медицинирана 

храна за животни или непакувани крмни смеси. 

 

Член 11 

(1) За одредување на Афлатоксин Б1 примерок тре-

ба да се земе од пченка и крмни смеси кои ја содржат 

во голем процент, а се наменети за животни во лакта-

ција или за млади животни. 

(2) Во дождливи и влажни години препорачливо е 

да се анализира микотоксинот -  зеараленон, а доколку 

преовладувал сушен период Афлатоксин Б1. Останати-

те микотоксини треба да се одберат врз основа на ви-

дот на животни за кои е наменета храната која се испи-

тува, земајќи ги во предвид  специфичностите на секој 

микотоксин во однос на препорачаниот матрикс, како 

што е наведено во следнава табела: 

 

Микотоксини Крмни смеси кои содржат: 

Афлатоксин Б1 Пченица, пченка, јачмен, просо, соја 

(сојина сачма) 

Охратоксин А Пченица, зоб, јачмен, рж 

Зеараленон Пченка, пченица, јачмен, просо, 

сојина сачма, силажа (трева, легуми-

нози, пченка) 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-2923/5 Агенција за храна 

6 септември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

 

Прилог 1 

Фази на ланецот на безбедност на храна за животни 

Примарно производство на суровини за храна за 

животни од растително потекло 

Производство и Увоз на суровини за храна за жи-

вотни од животинско потекло (нуспроизводи од живо-

тинско потекло) 

Производство, преработка и обработка на храна за 

животни 

Промет на храна за животни вклучително и малоп-

родажба 

Употреба на храна за животни на ниво на фарма и 

одгледувалишта 

__________ 

 2634. 

Врз основа на  член 76-а став (3) од Законот за без-

бедност на храната за животни (“Службен весник на 

Република  Македонија” бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 

149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Мониторингот за безбедноста на храната за живот-

ни се спроведува преку: мерење, следење, оцена и кон-

трола на одредени параметри, критериуми и барања за 

храната за животни кои се поврзани со исполнување на 

општите и посебните барања за безбедност на храната 

за животни и следење на состојбата на безбедноста на 

храна за животни. 
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Член 2 

(1) Мониторингот на безбедноста на храната се 

спроведува на одредени параметрите на безбедност на 

храна за животни. 

(2) Листата на параметри за безбедност на храна за 

животни за кои се врши мониторинг како и видовите и 

категориите храна за животни е дадена во Правилник 

за општите и посебни барања за безбедност на храната 

за животни, Правилник за листата на непожелни суп-

станции во храната за животни и максимално дозволе-

но ниво како и критичните точки за спроведување на 

истражување за идентификација на изворот и причини-

те за пречекорување на максимално дозволено ниво и 

Листа на суровини, материјали и други производи чие 

ставање во промет и употреба се забранети. 

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-

мошниот текст: Агенцијата), секоја година во декември 

за наредната, на основа на спроведената процена на ри-

зик и утврдените наоди и несообразности во претход-

ните три години (или помал временски период доколку 

се нема соодветни резултати) во Република Македони-

ја и Европската Унија, како и препораките на Европ-

ската Унија (доколу се пропишани), ги одредува пара-

метрите на безбедност на храна за животни за кои се 

врши мониторинг.    

(4) Доколку одреден параметар за безбедност на 

храна за животни е опфатена со друга мониторинг 

програма или програма на официјални контроли на 

Агенцијата  или друг надлежен орган во областа на 

безбедноста на храната, ветеринарното здравство и фи-

тосанитарна заштита, и добиените резултати ги задово-

луваат целите на Агенцијата во полето на безбедност 

на храна за животни, параметарот на безбедност на 

храна за животни може да се изостави од Програмата 

за мониторинг за безбедност на храната за животни, а 

добиените резултати искористат во процената на ризик.  

 

Член 3 

(1) Бројот на примероци за лабораториско испиту-

вање во рамките на годишната Програмата за монито-

ринг на безбедност на храна за животни за кои се врши 

мониторингот, како и вкупниот број на примероци за 

секој дел од програмата се дефинира со користење на 

статистички приод, со одредување на минимален ста-

тистички репрезентативен примерок со формулата: 

 

 

 

 

 

 

 

Бројот на земени примероци треба да биде статис-

тички оправдан. 

 

Член 4 

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-2923/5 Агенција за храна 

6 септември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2635. 

Врз основа на член 11 став (4) од Законот за нота-

ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 

139/09 и 135/11), Претседателот на Нотарската комора 

на Република Македонија, на ден 11 септември 2017 

година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

 

1. На именуваните нотари: 

- Жаклина Николиќ - нотар за подрачјето на Основ-

ните судови на Градот Скопје, 

- Дарко Стојкоски - нотар за подрачјето на Основ-

ните судови на Градот Скопје, 

- Боро Атанасовски - нотар за подрачјето на Основ-

ниот суд во Делчево, 

- Васка Блажевска - нотар за подрачјето на Основ-

ниот суд во Тетово и 

- Александар Гуњовски - нотар за подрачјето на Ос-

новниот суд во Штип 

како ден за почеток за работа се определува 20 

септември 2017 година. 

2. Решението влегува во сила веднаш со неговото 

донесување. 

3. Решението да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

           Бр. 02-1910/3           Претседател 

11 септември 2017 година       на Нотарска комора 

                Скопје на Република Македонија, 

   Васил Кузманоски, с.р. 
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