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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1418. 

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 153 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
40/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на  30 јуни 2008 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
1. Се  верифицира мандатот на пратениците: 
1. Дарка Петрушевска и 
2. Лилјана Затуроска. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2568/1                              Претседател 
30 јуни 2008 година            на Собранието на Република 

    Скопје                                  Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1419. 

Указ бр. 39 
од 30 јуни 2008 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 и член 27 од 

Законот за одбрана („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006) и член 58 и 74 
од Законот за служба во Армијата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА 

АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
генерал потполковник Стојановски Душан Ми-

рослав  
ФЧ: генерал потполковник, по формација генерал,  
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ 1007959450089 
До сега: Началник на Генералштабот на Армијата 

на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши на 06.07.2008 година. 
 
  Бр. 07-512                         Претседател 

30 јуни 2008 година              на Република Македонија,  
   Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1420. 

Врз основа на член 33 став 6 од Законот за служба 
во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.62/02, 98/02, 25/03, 
71/03, 112/05 и 134/07), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА ПРОФЕСИО-
НАЛНИ ВОЈНИЦИ  НА СЛУЖБА  ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I. Основни одредби  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на постапката за прием на професионални 
војници на служба во Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армија). 

За спроведување на постапката за прием на профе-
сионални војници министерот за одбрана формира Ко-
мисија. 

Во спроведувањето на постапката за прием на про-
фесионални војници, учествуваат и Организационите 
единици на Министерството за одбрана, Службата за 
воено здравство и Генералштабот на Армијата, секој од 
нив според својата надлежност, уредена со овој пра-
вилник. 

 
Член 2 

Начинот на спроведување на постапката за прием 
на професионални војници е јавна и достапна за сите 
граѓани на Република Македонија, преку интернет 
страната на Министерството за одбрана. 

 
Член 3 

Прием на професионални војници на служба во Ар-
мијата се врши во согласност со актот за организација 
и формација на Армијата.  

Прием на професионални војници на служба во Ар-
мијата се  врши по пат на јавен оглас кој се објавува во 
најмалку два дневни весници и на интернет страната на 
Министерството за одбрана.  

 
Член 4 

Комисијата за спроведување на постапката за при-
ем на професионални војници е составена од три члена 
и нивни заменици. 

Комисијата за спроведување на постапката за при-
ем на професионални војници ја определува динамика-
та на одвивањето на постапката за прием на професио-
нални војници на служба во Армијата.   

Комисијата за спроведување на постапката за прием 
на професионални војници, подготвува листа на канди-
дати за прием на служба во Армијата и ја доставува до 
министерот за одбрана или од него овластено лице. 

Листата на кандидати ја сочинуваат оние кои  ги 
поминале  тестовите (општо образовани тестови и тест 
за физичка подготвеност) и лекарските прегледи кои се 
спроведуваат во постапката за прием на професионал-
ни војници на служба во Армијата. 

 
II.Начин на спроведување на постапката за прием 
на професионални војници на служба во Армијата 

 
Член 5 

Од страна на Секторот за цивилна одбрана во по-
стапката за прием на професионални војници на служ-
ба во Армијата се: 

- Евидентираат и собираат апликации, молби, бара-
ња на кандидати кои се јавиле на огласот за професио-
нални војници во Одделенијата за одбрана според при-
јавената адреса на местото на живеење или според во-
ведувањето во воена евиденција;   

- Селектираат документи доставени од кандидатите 
во смисла на нивна потполност и писмено се  известу-
ваат оние кои не поднеле целосни документи; 

- Известуваат кандидатите  кои не продолжуваат со 
постапката за прием на  професионални војници на 
служба во Армија; 

- Доставува Список на пријавени кандидати и по-
полнет прашалник за лични податоци до Секторот за 
кадровски менаџмент. 

 
Член 6 

Од страна на Секторот за кадровски менаџмент во 
постапката за прием на професионални војници на 
служба во Армијата се:  

- Развиваат политики кои се однесуваат на попула-
ризацијата на професионалната војска во Република 
Македонија, привлекување на кандидати и нивно задр-
жување во редовите на Армијата; 
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- Развиваат методи за тестирање и интервјуирање – 
разговор со кандидатите во соработка со другите орга-
низациони единици од Министерството за одбрана;  

- Изработува годишен план за прием на професио-
нални војници за потребите на  Армијата; 

- Организира годишна конференција во која ќе зе-
мат учество сите кои имаат свој удел во оваа постапка, 
како и други субјекти со цел размена на искуства и 
прифаќање на насоки за развивање на процесот за про-
фесионализација на Армијата; 

- Партиципира со еден член и заменик член во Ко-
мисијата. 

 
Член 7 

Од страна на Службата за воено здравство во по-
стапката за прием на професионални војници на служ-
ба во Армијата се:  

- Воспоставуваат и развиваат критериуми за лекар-
ските и други преглeди и психолошки испитувања; 

- Спроведуваат лекарски и други прегледи и психо-
лошки испитувања согласно Правилникот за  мерилата 
за оценување на посебната здравствена и физичка спо-
собност за служба во Армијата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/03, 5/04); 

- Воспоставуваат критериумите на тестовите за 
проверка на физичка подготвеност во соработка со Г-3 
и Командата за обука; 

- Доставува листата на кандидати по извршените 
здравствени и физички прегледи, до  Воено лекарската 
комисија, која кандидатите ги оценува со една од след-
ните оценки: 

„способен за воена служба“, 
„неспособен за воена служба“. 
- Партиципира со еден член и заменик член во Ко-

мисијата. 
 

Член 8 
Од страна на Воената служба за безбедност и разуз-

навање во постапката за прием на професионални вој-
ници на служба во Армијата се: 

- Врши проверкa на впишаните податоци кои канди-
датите ги внеле во своерачно пополнетиот прашалник, 
со изјава за морална, материјална и кривична одговор-
ност за точност на впишаното, како и согласност истите 
да бидат проверени во соодветна законска процедура; 

- Доставува Листата на кандидати кои ги поминале 
проверките од алинеја 1 на овој член до Комисијата за 
спроведување на постапката  за прием на професионал-
ни  војници. 

 
Член 9 

Од страна на Генералштабот – Г-1, во постапката за 
прием на професионални војници на служба во Арми-
јата се: 

- Врши процена на бројот на кандидати кои треба 
годишно да се примат во Армијата, врз основа на 
Aктот за организација и формација, а согласно на по-
требите искажани од сите родови и служби имајќи го 
предвид принципот на еднаква и правична застапеност 
на заедниците кои живеат во Република Македонија, 
како и застапеноста на припадниците на женскиот пол 
и ја доставува до министерот за одбрана, началникот 
на Генералштабот на Армијата и Секторот за кадров-
ски менаџмент;  

- Учествува во изработката на програмата/полити-
ката за популаризација на професионална војска, прив-
лекување на кандидати и нивно задржување во редови-
те на Армијата; 

- Изработуваат договори за работа во соработка со 
Секторот за кадровски менаџмент кои ги потпишуваат 
избраните кандидати за служба во Армијата како про-
фесионални војници; 

- Партиципира со еден член и заменик член  во Ко-
мисијата. 

Член 10 
Од страна на Генералштабот – Г-3, во постапката за 

прием на професионални војници на служба во Арми-
јата се: 

-Планираат ресурси (помошни средства за обука и 
направи) за обуката за професионални војници; 

- Одобрува наставната програма за обука за профе-
сионални војници; 

- Разгледува и одобрува листата на критериуми спо-
ред постигнатите резултати на кандидатите кои ќе ја 
посетуваат основната обука во Армијата; 

- Планира  соодветна обука за задржување на 
професионалните војници на ниво на поголемите ко-
манди. 

 
Член 11 

Од страна на Командата за обука во постапката за 
прием на професионални војници на служба во Арми-
јата се: 

- Спроведуваат тестови за проверка на физичката 
подготвеност согласно Правилникот за одржување и 
проверка на физичката способност за служба во Арми-
јата на Република Македонија на професионалните вој-
ници и воени старешини („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.82/03);  

-  Спроведува  општо образовни тестови и тестови 
за полагање на англиски јазик; 

- Изведува обука која задолжително ја поминуваат 
кандидатите кои го потпишале договорот за работа; 

- Следи и предлага на Г-3 стандарди и критериуми 
кои треба да се исполнат, заради успешно завршување 
на обуката; 

- Изработува  програма за изведување на обуката во 
соработка со другите служби и родови, каде се упату-
ваат на работа кандидатите кои успешно ќе ја поминат 
истата. 

 
Член 12 

Од страна на  Секторот за финансии и управување 
со ресурси во постапката за прием на професионални 
војници на служба во Армијата се: 

- Врши анализа и процена за средствата потребни 
за изведување на постапката за прием на кандидати за 
професионални војници; 

- Oбезбедува средства за прием на професионални 
војници, врз основа на искажаните потреби од Г-1. 

 
III. Спроведување на постапката за прием  

на професионални војници 
 

Член 13 
Постапката за прием на професионални војници се 

одвива во осум фази согласно овој Правилник. 
 

Член 14 
Првата фаза опфаќа оцена на поднесените докумен-

ти во смисла на нивна потполност и проверка на впи-
шаните податоци кои кандидатите ги изнеле за висти-
нити.  

Оцена на поднесените документи во смисла на нив-
на потполност во согласност со објавениот оглас се вр-
ши од страна на Секторот за цивилна одбрана, а про-
верката на впишаните податоци кои кандидатите ги из-
неле за вистинити се спроведува од страна на Воената 
служба за безбедност и разузнавање. 

 
Член 15 

Втората фаза опфаќа доставување на покани на кан-
дидатите кои  се квалификувани, односно имаат подне-
сено комплетна документација по објавениот оглас. 

Останатите кандидати се известуваат дека не про-
должуваат со постапката за прием на професионални 
војници. 
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Известувањето од ставовите 1 и 2 на овој член се 
врши од страна на Одделението за регрутација. 

 
Член 16 

Третата фаза опфаќа тестирање на кандидатите кои 
продолжуваат со постапката со општо образовни тесто-
ви  и спроведување на тестови за физичка подготве-
ност.     

Општо образовните тестови се спроведуваат од 
страна на Командата за обука, во присуство на члено-
вите на Комисијата за спроведување на постапката за 
прием на професионални војници. 

Тестовите за физичка подготвеност ги спроведува 
Командата за обука, согласно Правилникот за одржу-
вање и проверка на физичката способност за служба во 
Армијата на Република Македонија на професионални-
те војници и воените старешини. 

 Од кандидатите кои ги положиле општо образов-
ните тестови и кои постигнале задоволителни резулта-
ти на проверката за физичка подготвеност Командата 
за обука составува листа на кандидати, која се доставу-
ва до Комисијата.  

 
Член 17 

Четвртата фаза  ја опфаќа постапката на разгледува-
ње на документацијата од кандидатите кои се наоѓаат 
на листата на кандидатите кои ги поминале општоо-
бразовните тестови и тестовите за физичка подготве-
ност  од страна на Комисијата за спроведување на по-
стапката за прием на професионални војници. 

 Известување на кандидатите кои продолжуваат со 
постапката  како и на кандидатите кои не ги исполну-
ваат критериумите за продолжување на постапката за 
прием на професионални војници се врши од страна на 
Одделението за регрутација.  

 
Член 18 

Петтата  фаза опфаќа  спроведување на здравствени 
прегледи. 

Здравствените прегледи се спроведуваат од страна 
на Службата за воено здравство, согласно Правилникот 
за мерилата за оценување на посебната здравствена и 
физичка способност за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија. 

Кандидатите кои на лекарските прегледи за оцена 
на посебната здравствена и физичка способност за 
служба во Армијата, добиле оцена „способен за воена 
служба“ продолжуваат со постапката за прием на про-
фесионални војници. 

Од кандидатите кои ги поминале општо образов-
ните тестови и кои постигнале задоволителни резул-
тати на тестовите за физичка подготвеност и се оце-
нети  со оценка  „способен за воена служба“ на здра-
вствените прегледи, Комисијата составува листа и ја 
доставува до министерот  за одбрана или од него ов-
ластено лице.  

Во случај на еднакви услови предност имаат канди-
датите со познавање на англиски јазик. Тестовите за 
проверка за познавање на англиски  јазик ги спроведу-
ва Командата за обука. 

Изборот на кандидати од предложената листа до-
ставена од Комисијата се врши од страна на министе-
рот  за одбрана или од него овластено лице. 

 
Член 19 

Шестата фаза опфаќа спроведување на интервјуа и 
склучување на договори со  избраните кандидати. 

Кандидатите се итервјуираат од подофицери, опре-
делени од страна на  началникот на Генералштабот на 
АРМ.  На интервјуто кандидатите  добиваат: 

-дополнителни административни информации и 
-дополнителна литература и информации за задр-

жување во Армијата. 

Интервјуто резултира со потпишување на договор 
помеѓу Министерството за одбрана и кандидатот из-
бран за професионален војник. Во договорот се регули-
раат правата и обврските на договорните страни. 

 
Член 20 

Седмата фаза опфаќа доставување на покана од 
страна на Одделението за регрутација, која содржи из-
вестување за датумот, времето и локацијата за пријаву-
вање на кандидатите во Командата за обука. 

Командата за обука ги прифаќа кандидатите и  ја 
спроведува обуката. 

 
Член 21 

 Осмата фаза опфаќа распоредување во служба 
на Армијата на Република Македонија  на кандидатите 
кои успешно ја завршиле обуката, од страна на Гене-
ралштабот на Армијата -Г-1. 

 
IV. Преодни и завршни одредби 

 
Член 22 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за пополнување на по-
стојаниот состав на Армијата со војници по договор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.11/00). 

 
Член  23 

Начинот и мерките за спроведувањето на одредбите 
на овој правилник како и содржината и формата на до-
кументите/обрасците се определува со правила за по-
стапување. 

Правилата за постапување, од став 1 на овој член се 
донесуваат од страна на министерот за одбрана. 

 
Член 24 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 12-4269/2                             
24 јуни 2008 година                      Министер за одбрана, 

    Скопје                            Лазар Еленовски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1421. 
Врз основа на член 20 став 1 точките 1,2 и 6 од За-

конот за безбедност на производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 33/2006), министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  
КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 

 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на течните горива 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007 и 15/2008), 
во членот 23 во ставовите (3) и (4) зборовите: „30 јуни 
2008 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 
2008 година“. 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
     Бр.   
2008 година                             Министер, 
   Скопје                                Вера Рафајловска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1422. 
Врз основа на член 11 од Законот за органско земјо-

делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.16/2004), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА ВО ОРГАН-

СКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
 
1. Во Регистарот на правни лица за вршење стручна 

контрола во органското производство се запишува: 
Назив на правното лице: Балкан Биосерт, Подруж-

ница Скопје; 
ЕДБС: 4030005563071; 
Седиште: ул. „Даме Груев“ 5-8/9, Скопје; 
Дејност: вршење стручна контрола во органското 

производство; 
Управител на правното лице: Валентина Колар 

Јовановска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
 

     Бр. 08-19338/4 
24 јуни 2008 година                               Министер, 

    Скопје                           Ацо Спасеноски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1423. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната и на производите и материјалите кои 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.54/2002), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТA НА 
ХРАНАТА КОЈА СОДРЖИ ИЛИ Е ПРОИЗВЕДЕНА  
ОД  ГЕНЕТСКИ  МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедноста, означувањето и следливоста на хра-
ната која содржи или е составена од генетски модифи-
цирани организми или содржи состојки произведени од 
генетски модифицирани организми.   

Посебните барања од став 1 на овој член се однесу-
ваат на барањата за дозвола за пуштање на пазарот на 
храна од генетски модифицирани организми. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на:  
(а)  ГМО  кои се користат како храна за луѓето; 
(б) храна која содржи или е составена од ГМО; 
(в) храна произведена или која содржи состојки 

произведени од ГМО. 
 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 

медицинските и ветеринарните производи кои содржат 
или се составени од ГМО или содржат состојки произ-
ведени од ГМО.   

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Жив организам“ е било кој биолошки ентитет 
способен за репликација или пренесување на генетски-
от материјал; 

2. „Генетски модифициран организам (ГМО)“ е 
организам во кој генетскиот материјал е изменет на на-
чин кој природно не се случува со процесите на разм-
ножување и/или природна рекомбинација, а со исклу-
чок на човечките суштества. 

3. „Генетски модифицирана храна“ (во поната-
мошниот текст ГМО храна) претставува храна која со-
држи, е составена или произведена од генетски моди-
фицирани организми. 

4. „Генетски модифициран организам за употре-
ба во храна“ претставува ГМО кој може да биде упо-
требен како храна или суровина за производство на 
храна. 

5. „Производител и трговец“ е секое правно или 
физичко лице кое е одговорно за пуштање на храна ко-
ја содржи или е произведена од ГМО на пазарот на Р. 
Македонија или за примање на производ од истиот па-
зар или од пазарите на другите држави, во секоја фаза 
од производствениот или дистрибуциски процес, кој не 
го вклучува финалниот потрошувач. 

6. „Краен потрошувач“ претставува потрошувач 
кој не го употребува производот како дел од бизнис 
активност. 

7. „Произведен од ГМО“ значи произведен (доби-
ен), делумно или во целост, од ГМО, но кој не содржи 
и не е составен од ГМО. 

8. „Контролен примерок“ претставува ГМО или 
неговиот генетски материјал (позитивен примерок) и 
родителскиот организам или неговиот генетски мате-
ријал употребен со цел генетска модификација (негати-
вен примерок).  

9. „Конвенционален примерок“ претставува хра-
на произведена без техниките на генетска модификаци-
ја и за која постојат податоци за безбедна употреба во 
минатото. 

10. „Намерно ослободување“ на ГМО во животната 
средина значи било кое намерно внесување на ГМО или 
на комбинација на ГМО во животната средина за кои не 
се користени посебни мерки на ограничување за да го 
лимитираат нивниот контакт и за да обезбедат високо 
ниво на безбедност на луѓето и животната средина. 

11. „Ограничено користење на ГМО“ е секоја 
активност со која ГМО се култивираат, чуваат, употре-
буваат, транспортираат, уништуваат и/или отстранува-
ат или користат на било кој начин, при што се користат 
физички бариери или комбинација од физички барие-
ри, вклучувајќи хемиски и/или биолошки бариери со 
цел да се ограничи контактот со населението и живот-
ната средина. 

12. „Пуштање на ГМО храна на пазарот“ прет-
ставува овозможување достапност на храната која е 
произведена или содржи ГМО, со или без надомест до 
трети страни. 

13. „Проценка на ризикот за животната среди-
на“ е процена на ризиците за здравјето на луѓето и за 
животната средина, непосредни или посредни, момен-
тални или подоцнежни, кои може да ги предизвика   
намерното ослободување и ограниченото користење на 
храната со ГМО која е пуштена на пазарот.  

14. „Претпакуван производ“ претставува секој по-
единечен производ кој е наменет за презентација како 
таков, а кој се состои од производот и пакувањето во 
кое тој производ бил ставен пред да се понуди на про-
дажба без оглед на тоа дали таквото пакување ја обви-
ткува храната комплетно или само делумно, обезбеду-
вајќи содржината да не биде загрозена без претходно 
отворање или било каква промена на пакувањето. 
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15. „Производ“ значи препарат што се состои од 
или содржи ГМО или комбинација од ГМО, кој е пу-
штен на пазарот. 

16. „Следливост“ претставува можност за следење 
на ГМО и на производите добиени од ГМО во секоја 
фаза од нивното пуштање на пазарот низ мрежата на 
производство и дистрибуција. 

17. „Единствен идентификатор“ претставува ед-
ноставен нумерички или алфанумерички код кој служи 
за идентификација на ГМО врз основа на нотифицира-
на трансформација од која е произлезен и со кој се 
овозможува добивање на специфични информации кои 
се однесуваат на соодветниот ГМО. 

18. „Барање за дозвола за пуштање на пазар на 
ГМО за употреба во храна“ се документи кои ги со-
држат потребните информации кои се поднесуваат до 
надлежните органи во земјата. 

19. „Барател“ е правно или физичко лице кое има 
намера да врши или веќе врши работа со ограничено 
користење на ГМО, има намера за намерно ослободу-
вање на ГМО во животната средина или пак има наме-
ра да пушта или веќе пушта производи на пазарот, а ги 
поднесува документите за нотификација до надлежни-
те органи. 

 
Член 5 

Храната која содржи или е составена од ГМО или 
содржи состојки произведени од ГМО не треба: 

(а) да има негативни ефекти во однос на здравјето 
на луѓето, животните или животната средина; 

(б) да го доведува потрошувачот во заблуда во од-
нос на нејзините својства и состав; и 

(в) да се разликува од храната која ја заменува во 
однос на својата намена до тој степен што нејзината 
консумација би имала негативен ефект за потрошува-
чот во прехранбена смисла.  

 
Член 6 

Правно или физичко лице (понатаму во текстот: ба-
рател), кое за прв пат пушта на пазарот на Република 
Македонија генетски модифицирана храна, во соглас-
ност со Законот за ГМО и Законот за храна, треба да 
поднесе барање за дозвола за пуштање на пазар на 
ГМО за употреба во храна. 

Барањето од став 1 на овој член се однесува на: 
(а) храна која содржи или е составена од ГМО;  
(б) состојките произведени од ГМО како и храната 

која ги содржи тие состојки. 
Барањето од став 1 на овој член, барателот го доста-

вува до Министерството за здравство - Дирекцијата за 
храна. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 
 (а) име и адреса на барателот; 
(б) опис на својствата на храната, вклучувајќи го и 

описот на процесот на генетска модификација; 
(в) исполнување на барањата за означување на 

ГМО храна, согласно член 7 од овој правилник; 
(г) исполнување на барањата за следливост на ГМО 

храната, согласно член 8 од овој правилник. 
Правните или физичките лица не смеат да пуштаат 

на пазарот ГМО за употреба во храна или храна утвр-
дена во член 1, став 1 од овој правилник, доколку не 
поседуваат дозвола за пуштање на пазарот или доколку 
не се исполнети сите услови утврдени со дозволата. 

Ниту еден ГМО за употреба во храна или храната 
утврдена во член 1, став 1 од овој правилник нема да 
биде одобрен доколку барателот не обезбеди адекватни 
и доволни докази за нејзината соодветност на барањата 
од став 3 на овој член. 

Член 7 
Означување 

 
Означување на хрaна се врши за храната која е на-

менета за достава до трговците на големо и до крајниот 
потрошувач, а која содржи или е составена од ГМО; 
или е произведена или содржи состојки произведени од 
ГМО.  

Означување на храната не се врши за храната која 
содржи, е составена или е произведена од ГМО во со-
однос не поголем од 0,9% од состојките на храната 
разгледувани поединечно или од храната која се состои 
од единствена состојка, земаjќи го во предвид фактот 
што ова присуство е случајно и технички неизбежно. 

Со цел да се востанови дека присуството на ГМО 
материјал во храната е случајно и технички неизбежно, 
производителите и трговците треба да бидат во мож-
ност да достават докази до Дирекцијата за храна дека 
ги превзеле неопходните чекори за избегнување на 
присуството на ГМО материјал во храната. 

Храната утврдена во член 1, став 1 од овој правил-
ник, треба да ги исполнува следниве специфични бара-
ња за означување: 

(а) кога храната се состои од повеќе од една состој-
ка, во списокот на состојки треба да се наведат изрази-
те „генетски модифициран/а“ или „произведен од ге-
нетски модифициран/а (име на состојката)“ во интер-
пункциски загради, во продолжение на името на соод-
ветната состојка/и; 

(б) кога состојката е означена со името на категори-
јата на која и припаѓа, изразите „содржи генетски мо-
дифициран/а (име на организмот)“ или „содржи (име 
на состојката) произведен/а од генетски модифици-
ран/а (име на организмот)“ се наведуваат во списокот 
на состојки; 

(в) доколку не е наведен списокот состојки, изрази-
те „генетски модифициран/а“ или „произведен од ге-
нетски модифициран/а (име на состојката)“ треба јасно 
да бидат истакнати на означувањето; 

(г) изразите утврдени во точките (а) и (б) од овој 
став можат да бидат наведени во фуснота под списокот 
на состојки. Во овој случај тие треба да бидат испиша-
ни во фонт со иста големина како и состојките на про-
изводот. Доколку не е наведен списокот на состојки, 
тогаш тие треба јасно да се истакнат на означувањето; 

(д) кога храната е достапна за продажба до финал-
ниот потрошувач во  непакувана состојба или како 
предпакувана во амбалажа од која најголемата површи-
на завзема простор од помалку од 10 cm2, информаци-
ите пропишани со овој став треба јасно и видливо да 
бидат истакнати на материјалот за пакување, во фонт 
со доволна димензија која ќе овозможи лесна иденти-
фикација и читливост; 

(ѓ) кога станува збор за производи кои содржат или 
се составени од ГМО, на означувањето треба да стојат 
изразите „Овој производ содржи генетски модифици-
рани организми“ или „Овој производ содржи генетски 
модифициран/и (име на организмот/те)“; 

(е) во случај на непакувани производи достапни до 
финалниот потрошувач изразите „Овој производ содр-
жи генетски модифицирани организми“ или „Овој про-
извод содржи генетски модифициран/и (име на орга-
низмот/те)“ треба да бидат наведени на или во врска со 
приказот на производот.  

Освен барањата за означување утврдени со став 4 
од овој член, на означувањето треба да бидат истакна-
ти следните карактеристики или особини, како што е 
специфицирано во барањето за дозвола за пуштање на 
пазар на ГМО за употреба во храна, во следните слу-
чаи: 
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(а) доколку храната се разликува од својот конвен-
ционален примерок во однос на следните карактери-
стики или особини: 

- составот; 
- нутритивната вредност или нутритивните ефекти; 
- намената за употреба на храната; 
- здравствените импликации за одредени популаци-

они групи; 
(б) доколку храната ги засегнува етичките или ре-

лигиозните прашања. 
Во прилог на барањата за означување пропишани со 

став 4 од овој член и како што е специфицирано во бара-
њето за дозвола за пуштање на пазар на ГМО за употре-
ба во храна, означувањето на храната која нема свој кон-
венционален примерок, треба да содржи соодветни ин-
формации за својата природа и карактеристики. 

 
Член 8 

Преодни мерки за случајното или технички 
 неизбежно присуство на генетски модифициран 

 материјал востановено со проценка на ризик 
 
Одредбите членовите 5 и 7 од овој правилник не се 

применуваат на присуство во храна на материјал кој 
содржи, е составен или произведен од ГМО во сооднос 
не повисок од 0,5%, со оглед на тоа што: 

(а) ова присуство е случајно или технички неизбеж-
но; 

(б) добиено е позитивно мислење за ГМО од страна 
на Дирекцијата за храна пред денот на влегување на 
сила на овој правилник; 

(в) барањето за неговата авторизација не е одбиено 
согласно прописите од областа на безбедноста на хра-
ната; 

(г)  методите на детекција се достапни за јавноста. 
Со цел да се востанови случајното или технички не-

избежно присуство на ГМО, производителите и тргов-
ците мораат да бидат во можност да го докажат пред 
Дирекцијата за храна превземањето на неопходните 
постапки за избегнување на ГМО во храната. 

 
Член 9 

Барања за следливост на прехранбените производи 
кои содржат или се составени од ГМО 

 
Во првата фаза од пуштањето на пазар на производ 

кој содржи или е составен од ГМО, вклучувајќи ги и 
големите, непакувани количини од производот, произ-
водителите треба да ја обезбедат писмената достава на 
следните информации до трговците кои го примаат 
производот:  

(а) дека содржи или е составен од ГМО и 
(б) единствените идентификатори назначени за со-

одветните ГМО. 
Во сите последователни фази од пуштањето на па-

зарот на производите опфатени со став 1 од овој член, 
трговците ќе го обезбедат доставувањето на информа-
циите во писмена форма до трговците кои ги примаат 
производите. 

Во случај на производи кои содржат или се составе-
ни од мешавини на ГМО со единствена и директна 
употреба како суровини за преработка, информациите 
од став 1, точка б на овој член можат да се заменат со 
употребна декларација од трговецот, придружена со 
список на единствените идентификатори за сите ГМО 
кои се употребени во составот на мешавината. 

Производителите и трговците треба да поседуваат 
активни системи и стандардизирани процедури за зачу-
вување на информациите специфицирани во став 1, 2 и 
3 на овој член и за идентификација, во период од пет 
години по секоја трансакција, на трговецот од кој и на 
кој му е овозможена достапноста на производите од 
став 1 на овој член. 

 
Член 10 

Барања за следливост на храна 
произведена од ГМО 

 
Во првата фаза од пуштањето на пазар на производ 

кој содржи или е составен од ГМО, вклучувајќи ги и 
големите, непакувани количини од производот, произ-
водителите треба да ја обезбедат писмената достава на 
следните информации до трговците кои го примаат 
производот:  

(а) дека содржи или е составен од ГМО; 
(б) единствените идентификатори назначени за со-

одветните ГМО. 
Во сите последователни фази од пуштањето на па-

зарот на производите опфатени со став 1 од овој член, 
трговците ќе го обезбедат доставувањето на информа-
циите во писмена форма до трговците кои ги примаат 
производите. 

Во случај на производи кои содржат или се составе-
ни од мешавини на ГМО со единствена и директна 
употреба како суровини за преработка, информациите 
од став 1, точка б можат да се заменат со употребна 
декларација од трговецот, придружена со список на 
единствените идентификатори за сите ГМО кои се упо-
требени во составот на мешавината. 

Производителите и трговците треба да поседуваат 
активни системи и стандардизирани процедури за зачу-
вување на информациите специфицирани во став 1, 2 и 
3 на овој член и за идентификација, во период од пет 
години по секоја трансакција, на трговецот од кој и на 
кој му е овозможена достапноста на производите од 
став 1 на овој член. 

 
Член 11 

Исклучоци 
 
Во случаите кога е пропишана употребата на специ-

фични идентификациони системи, како што е лот-ну-
мерирањето на претпакувани производи, производите-
лите и трговците немаат обврска да ги поседуваат спе-
цифицираните информации од член 9, став 1, 2, 3 и со 
член 10, став 1 од овој правилник, со оглед на тоа што 
овие информации и лот бројот се јасно означени на па-
кувањето, при што информациите за лот броевите се 
достапни во временскиот период определен со член 9, 
став  4 и со член 10, став 2 од овој правилник. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува за 
првата фаза од пуштањето на пазар на производот или 
за примарното производство или препакувањето на 
производот. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-9986/1                                  

20 јуни 2008 година                            Министер, 
   Скопје                                д-р Имер Сељмани, с.р. 
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1424. 
Врз основа на член 49 од Законот за безбедност на 

храната и на производите и материјалите што доаѓаат 
во контакт со храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/2002 и 84/2007), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНИТЕ НА ЗЕМАЊЕТО МОСТРИ  
ОД ХРАНА 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начините на зе-
мањето мостри од храна. 

                
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. Серија е препознатлива количина на храната од 
ист вид и квалитет, прозведена при исти услови и која 
има заеднички карактеристики, како што се: потекло, 
сорта, вид на пакување, пакувач, испраќач или ознаки 
и друго. 

2. Подсерија е дел од голема серија наменет за зе-
мање на мостри од тој дел, кој треба да биде физички 
одделен и препознатлив. 

3. Поединечна мостра е количина на материјал зе-
мен од исто место од серијата или подсеријата.  

4. Збирна мостра е комбинирана целина од сите 
поединечни мостри земени од серијата или подсери-
јата. Збирната мостра се изготвува со соединување и 
добро мешање на поединечни мостри. 

5. Земање мостри за анализа е постапка за земање 
на храна или друга супстанца релевантни за производс-
твото и промет на храна, a со цел преку анализа да се 
провери придржувањето до прописите за безбедност на 
храната. 

6. Лабораториска мостра е репрезентативен дел / 
количина од збирната мостра наменета за лабараторија. 

 
Член 3 

Начините за земањето на мостри од храна при врше-
ње на инспекциски надзор се вршат согласно методите 
за земањето на мостри за одделни видови на храна.  

Методите за земање на мости за одделни видови на 
храна се дадени во Прилог  број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 кои се составен дел на овој 
правилник. 

Ако методите за земање на мостри не се опфатени 
со овој правилник, се применуваат македонските стан-
дарди или меѓународно признатите стандарди, како и 
други методи погодни за наменета или развиени во 
согласност со научните протоколи. 

 
Член 4 

Од секоја серија што се испитува се зема мостра од-
делно.  

Големите серии се делат на подсерии во согласност 
со посебните одредби за земање мостри за различни 
контаминенти. 

Поединечните мостри треба да се земат колку што е 
можно од повеќе различни места каде што е дистрибу-
ирана серијата или подсеријата. 

Ако не е можно да се земат повеќе поединечни мо-
стри од различни места или од секоја серија односно 
подсерија, тогаш тоа се забележува во записникот за 
земање на мострата. 

Член 5 
Во текот на земањето мостри и во подготвувањето 

на мострата треба да се превземат мерки на претпазли-
вост за да се одбегнат сите промени што можат да вли-
јаат на: 

- содржината на контаминентите, кои негативно се 
одразуват врз аналитичкото утврдување или ги прават 
мострите нерепрезентативни. 

- безбедноста на сериите од кои се земаат мострите. 
Покрај мерките од став 1 на овој член треба да се 

преземат и сите неопходни мерки кои се однесуваат на 
безбедноста на лицата кои ги земаат мострите.  

 
Член 6 

 Секоја мостра се става во чист, сигурносен сад 
(контејнер) со кој се обезбедува соодветна заштита од 
контаминација и од оштетување при транспорт. Се 
превземаат сите неопходни мерки на претпазливост за 
да се одбегне секоја промена во составот на мострата 
што може да произлезе во текот на транспортот или 
складирањето.  

Секоја земена мостра се запечатува и означува со 
единствен број / шифра на самото место на земање на 
мострата.  

За секоја земена мостра при инспекциски надзор се 
води евиденција, со што се овозможува секоја серија да 
се означи недвосмислено со датумот и местото каде 
што се зема мострата заедно со сите дополнителни ин-
формации што можат да му помогнат на аналитичарот 
во тестирањето. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 20-9986/1    

 20 јуни 2008 година                   Министер, 
    Скопје                         д-р Имер Сељмани, с.р. 

       
 

Прилог број 1   
 

МЕТОДА ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ КАЈ  
ЖИТАРИЦИ И ЖИТНИ ПРОИЗВОДИ 

 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на алфато-
ксин В1, вкупни алфатоксини, охратоксин-А и 
Fusarium-токсини во житарици и житни производи. 

  
Тежина на поединечната мостра  
 
Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-

ва околу 100 g. 
Во случај на малопродажни пакувања, тежината на 

поединечната мостра зависи од тежината на малопро-
дажното пакување. 

Во случај на малопродажни пакувања потешки од 
100 g, збирната мостра ќе биде потешка од 10 kg. Кога 
тежината на едно малопродажно пакување е многу по-
голема од 100 g, поединечни мостри со тежина од 100 g 
ќе бидат земени од секое малопродажно пакување. Ова 
може да се направи или кога мострата се зема или во 
лабораторија. Доколку е невозможно да се спроведе го-
ренаведениот метод на земање мостри заради трговски 
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последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради формите на пакувањето, превозните средства и 
др), може да се примени алтернативен метод на земање 
мостри. 

На пример, кога вреден производ е пласиран на па-
зарот во малопродажни пакувања од 500 g, збирната 
мостра ќе се добие со соединување на поединечни мо-
стри чиј број е помал од оној наведен во табелите 1 и 2 
, во услови кога тежината на збирната мостра е еднаква 
со  бараната тежината на  збирната мостра наведена во 
табелите 1и 2. 

Кога тежината на малопродажното пакување е по-
мала од 100 g и ако разликата не е многу голема, едно 
малопродажно пакување ќе се смета како една поеди-
нечна мостра и во тој случај збирната мостра ќе биде 
помала од 10 kg. Ако тежината на малопродажното па-
кување е многу помала од 100 g една поединечна мо-
стра ќе се состои од две или повеќе малопродажни па-
кувања при што тежината треба да изнесува приближ-
но 100 g. 

 
Табела 1: 

 
Подподелба на сериите во подсерии во зависност од 

производот и тежината на серијата 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постапка на земање мостри од житарици и житни 

производи (серии ≥ 50 t) 
 
- Ако подсеријата може физички да се оддели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Ако се земе предвид дека тежината на серијата не е 
секогаш точен множител на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине наведена-
та тежина најмногу за 20%. Во случаи кога серијата не 
е и не може физички да се подели на подсерии од сер-
јата се земаат минимум 100 поединечни мостри; 

- Од секоја подсерија мора да се земат одделни мо-
стри; 

- Број на поединечни мостри: 100. Тежина на збир-
на мостра = 10kg; 

- Доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-
ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. Алтерна-
тивен метод на земање мостри може да се примени и 
во случаи кога е практично невозможно да се примени 
горенаведениот метод. На пример кога големи серии на 
житарици се складирани во магацини или кога житари-
ците се складирани во силоси. 

 
Одредби за земање мостри од житарици и житни 

производи (серии < 50 t) 
 
За серии на житарици под 50 t, треба да се примену-

ва план за земање мостри од 10 до 100 поединечни мо-
стри, во зависност од тежината на серијата, што ќе ре-
зултира во збирна мостра од 1 до 10 kg. За многу мали 

серии (≤ 0,5 t) бројот на земените поединечни мостри 
ќе биде помал, но и во тој случај збирната мостра што 
претставува комбинација од поединечните мостри тре-
ба да тежи најмалку 1kg. 

Вредностите во долунаведената табела може да се 
применат за утврдување на бројот на поединечни мо-
стри што треба да се земат. 

 
Табела 2: 

 
Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата житариците и жит-

ните производи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земање мостри во фаза на малопродажба 

 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со  Табела 2. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите.   

 
 

Прилог број 2  
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД СУШЕНО 
ОВОШЈЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ СУШЕНО ОВОШЈЕ 
ОД ВИНОВА ЛОЗА (ЗА ВИНО) И ПРОИЗВОДИ 

ДОБИЕНИ ОД СУШЕНО ОВОШЈЕ СО 
ИСКЛУЧОК НА СУВИ СМОКВИ 

 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на: 
- алфатоксин В1 и вкупни алфатоксини во сушено 

овошје, со исклучок на сушени смокви; 
- охратоксин-А во сушено овошје за вино (рибизла, 

суво gозје и султана) 
 
Тежина на поединечната мостра  
Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-

ва околу 100 g, освен ако не е поинаку дефинирано во 
делот В од Анекс 1. 

Во случај на малопродажни пакувања, тежината на 
поединечната мостра зависи од тежината на малопро-
дажното пакување. 

Во случај на малопродажни пакувања потешки од 
100 g, збирната мостра ќе биде потешка од 10 kg. Кога 
тежината на едно малопродажно пакување е многу по-
голема од 100 g, поединечни мостри со тежина од 100 g 
ќе бидат земени од секое малопродажно пакување. Ова 
може да се направи или кога мострата се зема или во 
лабораторија. Доколку е невозможно да се спроведе го-
ренаведениот метод на земање мостри заради трговски 
последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради формите на пакувањето, превозните средства и 
др.), може да се примени алтернативен метод на зема-
ње мостри. 
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На пример, кога вреден производ е пласиран на па-
зарот во малопродажни пакувања од 500 g, збирната 
мостра ќе се добие со соединување на поединечни мо-
стри чиј број е помал од оној наведен во табелите 1 и 2, 
во услови кога тежината на збирната мостра кореспон-
дира со бараната тежината на збирната мостра наведе-
на во табелите 1и 2. 

Кога тежината на малопродажното пакување е по-
мала од 100 g и ако разликата не е многу голема, едно 
малопродажно пакување ќе се смета како една поеди-
нечна мостра и во тој случај збирната мостра ќе биде 
помала од 10 kg. Ако тежината на малопродажното па-
кување е многу помала од 100 g, една поединечна мо-
стра ќе се состои од две или повеќе малопродажни па-
кувања при што тежината треба да изнесува приближ-
но 100 g. 

Општ преглед на постапката за земање мостри су-
шено овошје, со исклучок на смокви: 

 
Табела 1 

 
Подподелба на сериите во подсерии во зависност од 

производот и тежината на серијата 
 
 
 
 
 

 
Постапка на земање мостри сушено овошје (серии ≥ 

15 t), со исклучок на смокви 
 
- Ако подсеријата може физички да се оддели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Ако се земе предвид дека тежината на серијата не е 
секогаш точен множител на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине наведена-
та тежина најмногу за 20%; 

- од секоја подсерија мора да се земат одделни мо-
стри; 

- број на поединечни мостри: 100. Тежина на збир-
на мостра = 10 kg; 

- доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-
ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. 

 
Одредби за земање мостри сушено овошје, со исклу-

чок на смокви (серии < 15 t) 
 
За серии на сушено овошје, со исклучок на смокви, 

под 15 t, треба да се применува план за земање мостри 
од 10 до 100 поединечни мостри, во зависност од тежи-
ната на серијата, што ќе резултира во збирна мостра од 
1 до 10 kg.  

Бројките од долунаведената табела може да се при-
менат за утврдување на бројот на поединечни мостри 
што треба да се земат. 

 
Табела 2: 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата на сушеното овошје 

 
 
 
 
 
 
 
 

Земање мостри во фаза на малопродажба  
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со Табела 2. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. 

  
 

Прилог број 3 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД СУШЕНИ 
СМОКВИ, КИКИРИКИ И ОВОШЈА СО ЈАТКА 

 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на афлато-
ксин В1 и вкупни алфатоксини во сушени смокви, ки-
кирики и овошја со јатка. 

Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-
ва околу 300 g, освен ако не е поинаку дефинирано во 
делот D од овој Анекс. 

Во случај на малопродажни пакувања, тежината на 
поединечната мостра зависи од тежината на малопро-
дажното пакување. 

Во случај на малопродажни пакувања потешки од 
300 g, збирната мостра ќе биде потешка од 30 kg. Кога 
тежината на едно малопродажно пакување е многу по-
голема од 300 g, поединечни мостри со тежина од 300 g 
ќе бидат земени од секое малопродажно пакување. Ова 
може да се направи или кога мострата се зема или во 
лабораторија. Доколку е невозможно да се спроведе го-
ренаведениот метод на земање мостри заради трговски 
последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради формите на пакувањето, превозните средства и 
др.), може да се примени алтернативен метод на зема-
ње мостри. 

На пример, кога вреден производ е пласиран на па-
зарот во малопродажни пакувања од 500 g, збирната 
мостра ќе се добие со соединување на поединечни мо-
стри чиј број е помал од оној наведен во табелите 1, 2 и 
3 во услови кога тежината на збирната мостра корес-
пондира со бараната тежината на збирната мостра на-
ведена во табелите 1, 2 и 3. 

Кога тежината на малопродажното пакување е по-
мала од 300 g и ако разликата не е многу голема, едно 
малопродажно пакување ќе се смета како една поеди-
нечна мостра и во тој случај збирната мостра ќе биде 
помала од 30 kg. Ако тежината на малопродажното па-
кување е многу помала од 300 g една поединечна мо-
стра ќе се состои од две или повеќе малопродажни па-
кувања при што тежината треба да изнесува приближ-
но 300 g. 

 
Општ преглед на постапката за земање мостри су-

шени смокви ,овошја со јатка и кикирики 
 

Табела 1: 
Подподелба на сериите во подсерии во зависност од 

производот и тежината на серијата 
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Постапка на земање мостри сушени смокви, овошја 
со јатка и кикирики (серии ≥ 15 t) 

 
- Ако подсеријата може физички да се оддели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Ако се земе предвид дека тежината на серијата не е 
секогаш точен множител на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине наведена-
та тежина најмногу за 20%; 

- од секоја подсерија мора да се земат одделни мо-
стри; 

- тежина на збирна мостра = 30 kg што треба да се 
измеша и пред мелењето да се подели на три еднакви 
подпримероци од 10 kg (оваа поделба во три подпри-
мероци не е неопходна во случај на кикирики, овошја 
со јатки наменети за понатамошно сортирање или дру-
га физичка обработка, меѓутоа ова ќе зависи од распо-
ложливоста на опремата со која ќе може да се хомоге-
низира мостра од 30 kg); 

- доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-
ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. 

 
Постапката на земање мостри сушени смокви, 
овошја со јатка и кикирики (серии ≤  15 t) 

 
Бројот на земени поединечни мостри зависи од те-

жината на серијата, при што се земаат минимум 10, а 
максимум 100 мостри. 

Вредностите од табела 2 може да се применат за 
утврдување на бројот на поединечни мостри што треба 
да се земат. 

 
Табела 2: 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата и бројот на подсе-

рии од збирните мостри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Тежина на збирна мостра  ≤ 30 kg што треба да се 

измеша и пред мелењето да се подели на два или три 
еднакви подпримероци од  ≤10 kg (оваа поделба во два 
или три подпримероци не е неопходна во случај на су-
шени смокви, кикирики и овошја со јатки, наменети за 
понатамошно сортирање или друга физички обработка, 
меѓутоа, ова ќе зависи од расположливоста на опрема-
та со која ќе може да се хомогенизира мостра од 30 kg).  

Во случаи кога збирната мостра тежи под 30 kg, 
збирната мостра треба да биде поделена на лаборато-
риски мостри на следниов начин: 

— < 12 kg: не се дели на лабораториски мостри; 
— ≥ 12-< 24 kg се дели на две лабораториски мо-

стри; 
— ≥ 24 kg се дели на три лабораториски мостри. 

- доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-
ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. 

 
 

Прилог број 4 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД ДЕРИВАТИ 
И СЛОЖЕНА ХРАНА 

 
Деривати со многу мала тежина на честичките, пр. 

брашно, путер од кикирики (хомогена застапеност на 
афлатоксинска контаминација) 

— Број на поединечни мостри: 100,  
— за серии под 50 t бројот на поединечни мостри ќе 

биде помеѓу 10 и 100, зависно од тежината на серијата; 
 

Табела 3: 
Број на поединечни мостри што треба да се земат во 

зависност од тежината на серијата 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Тежината на поединечната мостра треба да изне-

сува околу 100 g. Во случај на серии на малопродажни 
пакувања, тежината на поединечната мостра зависи од 
тежината на малопродажното пакување; 

- Тежина на збирна мостра = 1-10 kg добро измешана. 
Останати деривати со релативно големи честички (хе-

терогена застапеност на афлатоксинска контаминација). 
 
Постапка на земање мостри и прифаќање како и 

кај сушени смокви, кикирики и овошја со јатка  
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со одредбите наведени во овој 
дел од Анекс 1. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. Во секој случај збирната мостра треба 
да изнесува најмалку 1kg. 

 
Посебни методи за земање мостри сушени смок-

ви, кикирики и овошја со јатка пласирани на па-
зарот во вакуум пакувања 

 
Ф'стаци, овошја со јатка, Бразилски ореви и сушени 

смокви. 
За серии еднакви или поголеми од 15 t се земаат 

најмалку 50 поединечни мостри, при што тежината на 
збирната мостра ќе биде 30 kg, а за серии помали од 15 
t се земаат 50% од бројот на поединечни мостри наве-
дени во табела 2, при што тежината на збирната мостра 
ќе кореспондира со тежината на серијата (табела 2). 

Овошја со јатка освен ф'стаци и  Бразилски ореви. 
За серии еднакви или поголеми од 15 t се земаат 

најмалку 25 поединечни мостри, при што тежината на 
збирната мостра ќе биде 30 kg, а за серии помали од 15 
t се земаат 25% од бројот на поединечни мостри наве-
дени во табела 2, при што тежината на збирната мостра 
ќе кореспондира со тежината на серијата (табела 2). 
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Деривати на кикирики, смокви и овошја со јатка со 
мала големина на честиците. 

За серии еднакви или поголеми од 50 t се земаат 
најмалку 25 поединечни мостри, при што тежината на 
збирната мостра ќе биде 10 kg, а за серии помали од 50 
t се земаат 25% од бројот на поединечни мостри наве-
дени во табела 2, при што тежината на збирната мостра 
ќе кореспондира со тежината на серијата (табела 3). 

 
 

Прилог број 5 
 
МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД ЗАЧИНИ 
 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на алфато-
ксин В1 и вкупни алфатоксини во зачини. 

 
Тежина на поединечната мостра 
 
Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-

ва околу 100 g. 
Во случај на малопродажни пакувања, тежината на 

поединечната мостра зависи од тежината на малопро-
дажното пакување. 

Во случај на малопродажни пакувања потешки од 
100 g, збирната мостра ќе биде потешка од 10 kg. Кога 
тежината на едно малопродажно пакување е многу по-
голема од 100 g, поединечни мостри со тежина од 100 g 
ќе бидат земени од секое малопродажно пакување. Ова 
може да се направи или кога мострата се зема или во 
лабораторија. Доколку е невозможно да се спроведе го-
ренаведениот метод на земање мостри заради трговски 
последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради формите на пакувањето, превозните средства и 
др.), може да се примени алтернативен метод на зема-
ње мостри. 

На пример, кога вреден производ е пласиран на па-
зарот во малопродажни пакувања од 500 g, збирната 
мостра ќе се добие со соединување на поединечни мо-
стри чиј број е помал од оној наведен во табелите 1 и 2, 
во услови кога тежината на збирната мостра е еднаква 
со бараната тежината на збирната мостра наведена во 
табелите 1и 2. 

Кога тежината на малопродажното пакување е по-
мала од 100 g и ако разликата не е многу голема, едно 
малопродажно пакување ќе се смета како една поеди-
нечна мостра и во тој случај збирната мостра ќе биде 
помала од 10 kg. Ако тежината на малопродажното па-
кување е многу помала од 100 g една поединечна мо-
стра ќе се состои од две или повеќе малопродажни па-
кувања при што тежината треба да изнесува приближ-
но 100 g. 

 
Општ преглед на постапката за земање мостри  

зачини 
 

Табела 1: 
Подподелба на сериите во подсерии во зависност од 

производот и тежината на серијата 
 
 
 
 
 
(*) Во зависност од тежината на серијата – види та-

бела 2 од Прилогот. 
 
Постапка на земање мостри од зачини (серии ≥ 

15 t) 
- Ако подсеријата може физички да се оддели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Ако се земе предвид дека тежината на серијата не е 

секогаш точен множител на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине наведена-
та тежина најмногу за 20%; 

- од секоја подсерија мора да се земат одделни мо-
стри; 

- број на поединечни мостри: 100. Тежина на збир-
на мостра = 10 kg; 

- доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-
ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. 

 
Постапка на земање мостри од зачини (серии < 

15 t) 
За серии на зачини под 15 t, треба да се применува 

план за земање мостри од 5 до 100 поединечни мостри, 
во зависност од тежината на серијата, што ќе резултира 
во збирна мостра од 0.5 до 10 kg. 

Бројките од долунаведената табела може да се при-
менат за утврдување на бројот на поединечни мостри 
што треба да се земат. 

 
Табела 2: 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата на зачинот 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земање мостри во фаза на малопродажба 
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со одредбите наведени во овој 
прилог. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. Во секој случај збирната мостра треба 
да изнесува најмалку 0.5 kg. 

 
Посебни методи за земање мостри зачини пласи-

рани на пазарот во вакуум пакувања 
 
За серии еднакви или поголеми од 15 t се земаат 

најмалку 25 поединечни мостри, при што тежината на 
збирната мостра ќе биде 10 kg, а за серии помали од 15 
t се земаат 25% од бројот на поединечни мостри наве-
дени во табела 2, при што тежината на збирната мостра 
ќе кореспондира со тежината на серијата (табела 2). 

 
 

Прилог број 6 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД МЛЕКО И 
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ; ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИ-
ЊА И ПРОДОЛЖЕНА ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИ-
ЊА, ВКЛУЧУВАЈЌИ МЛЕКО ЗА ДОЕНЧИЊА И 

ПРОДОЛЖЕНО МЛЕКО ЗА ДОЕНЧИЊА 
 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните  нивоа на алфа-
токсин М1 во млеко и млечни производи; формула за 
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доенчиња и продолжена формула за доенчиња, вклучу-
вајќи млеко за доенчиња и продолжено млеко за доен-
чиња и диететски призводи (млеко и млечни произво-
ди) со специјална медицинска цел, наменета за исклу-
чиво за доенчиња. 

 
Постапка за земање мостри од млеко и млечни про-

изводи; формула за доенчиња и продолжена формула за 
доенчиња, вклучувајќи млеко за доенчиња 

 
Збирната мостра треба да изнесува најмалку 1kg 

или 1 L, освен во случаи кога тоа не е возможно, пр. 
кога мострата претставува односно се состои од едно 
шише. 

Минималниот број на поединечни мостри што тре-
ба да се земат од серијата е даден во табела 1. Бројот на 
одредените (земените) поединечни мостри, претставу-
ва функција од вообичаената форма во која производот 
е пласиран на пазарот (комерцијализиран). 

Кога се работи за рефус течни производи, серијата 
треба да биде колку што е можно подобро измешана, 
било физички или механички, а притоа мешањето да не 
влијае на квалитетот на производот. Мешањето треба 
да се изврши непосредно пред да се зема мострата. Во 
овој случај, се претпоставува хомогена застапеност на 
контаминација со афлатоксин М1 во дадената серија и 
доволно е да се земат три поединечни мостри, кои ќе ја 
формираат збирната мостра. 

Поединечните мостри кои што често пати може да 
претставуваат шише или пакување, ќе бидат со слична те-
жина. Тежината на поединечната мостра ќе биде најмалку 
100 g, што ќе резултира со збирна мостра од 1kg или 1 L. 

 
Табела 1 

Минимален број на поединечни мостри што треба да се 
земат од серијата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земање мостри во фаза на малопродажба 
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со Табела 1. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. 

 
 

Прилог број 7 
 
МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД КАФЕ И 

ПРОИЗВОДИ ОД КАФЕ 
    
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на охрато-
ксин А во пржено кафе, мелено кафе и филтер кафе. 

 
 Тежина на поединечна мостра 
 
Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-

ва околу 100 g, освен ако не е поинаку дефинирано во 
делот G од  Анекс 1.   

Во случај на малопродажни пакувања, тежината на 
поединечната мостра зависи од тежината на малопро-
дажното пакување. 

Во случај на малопродажни пакувања потешки од 
100 g, збирната мостра ќе биде потешка од 10 kg. Кога 
тежината на едно малопродажно пакување е многу по-
голема од 100 g, поединечни мостри со тежина од 100 g 
ќе бидат земени од секое малопродажно пакување. Ова 
може да се направи или кога мострата се зема или во 
лабораторија. Доколку е невозможно да се спроведе го-
ренаведениот метод на земање мостри заради трговски 
последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради формите на пакувањето, превозните средства и 
др.), може да се примени алтернативен метод на зема-
ње мостри. 

На пример, кога вреден производ е пласиран на па-
зарот во малопродажни пакувања од 500 g, збирната 
мостра ќе се добие со соединување на поединечни мо-
стри чиј број е помал од оној наведен во табелите 1 и 2 
, во услови кога тежината на збирната мостра е еднаква 
со  бараната тежината на  збирната мостра наведена во 
табелите 1и 2. 

Кога тежината на малопродажното пакување е по-
мала од 100 g и ако разликата не е многу голема, едно 
малопродажно пакување ќе се смета како една поеди-
нечна мостра и во тој случај збирната мостра ќе биде 
помала од 10 kg. Ако тежината на малопродажното па-
кување е многу помала од 100 g една поединечна мо-
стра ќе се состои од две или повеќе малопродажни па-
кувања при што тежината треба приближно да изнесу-
ва 100 g. 

 
Општ преглед на постапката за земање мостри пржено 

кафе 
 

Табела 1: 
Подподелба на сериите во подсерии во зависност од 

производот и тежината на серијата 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Во зависност од тежината на серијата – види та-

бела 2 од Прилогот. 
Постапка на земање мостри пржено кафе во зрна, 

мелено кафе и филтер кафе (серии ≥ 15 t) 
- Ако подсеријата може физички да се оддели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Ако се земе предвид дека тежината на серијата не е 
секогаш точен множител на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине наведена-
та тежина најмногу за 20%; 

- од секоја подсерија мора да се земат одделни мо-
стри; 

- број на поединечни мостри: 100.  
- Тежина на збирна мостра = 10kg; 
- доколку е невозможно да се спроведе горенаведе-

ниот метод на земање мостри заради трговски последи-
ци што доведуваат до оштетување на серијата (заради 
формите на пакувањето, превозните средства и др.), 
може да се примени алтернативен метод на земање мо-
стри, доколку истиот е колку што е можно покаракте-
ристичен и целосно опишан и документиран. 

Постапка на земање мостри пржено кафе во зрна, 
мелено кафе и филтер кафе (серии < 15 t) 

За пржено кафе во зрна, мелено кафе и филтер ка-
фе, серии помали од 15 t во зависност од тежината на 
серијата, може да се користи план на земање мостри 
кој се состои од 10 до 100 поединечни мостри, што ќе 
резултира во збирна мостра од 1 до 10 kg. 
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Вредностите од долунаведената табела може да се 
применат за утврдување на бројот на поединечни мо-
стри што треба да се земат. 

 
Табела 2 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постапка на земање мостри пржено кафе во зрна, 

мелено кафе и филтер кафе пласирано на пазарот во ва-
куум пакување 

Од серии еднакви или помали на 15 t се земаат нај-
малку 25 поединечни мостри што ќе резултира во збир-
на мостра со тежина од 10 kg, а од серии помали од 15 t, 
бројот на земени поединечни мостри ќе изнесува 25% од 
бројот на наведени поединечни мостри во табела 2, што 
ќе резултира во збирна мостра чија што тежина ќе 
кореспондира со тежината на испитуваната серија.  

 
Земање мостри во фаза на малопродажба 
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со  Табела 2. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. 

 
Прилог број 8 

 
МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД ОВОШНИ 
ЏУСЕВИ ВКЛУЧУВАЈЌИ СОК ОД ГРОЗЈЕ, ШИ-
РА ОД  ГРОЗЈЕ (РАКИЈА ОД Ј АБОЛКА,  СОК  ОД  
ЈАБОЛКА, ВИНО ОД ЈАБОЛКА CIDER) И ВИНО 
 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните  нивоа на: 
- Охратоксин А во вино, сок од грозје и шира од 

грозје и 
- Патулин во овошни џусеви, овошен нектар, енер-

гетски пијалоци, (ракија од јаболка, сок од јаболка, ви-
но од јаболка cider) и други ферментирани пијалоци 
добиени од јаболко или содржат сок од јаболко. 

 
Постапка на земање мостри 
 
Збирната мостра треба да изнесува најмалку 1L, 

освен во случаи кога тоа не е возможно, пр. кога мо-
страта претставува, односно се состои од едно шише. 

Минималниот број на поединечни мостри што тре-
ба да се земат од серијата е даден во табела 1. Бројот на 
одредените (земените) поединечни мостри, претставу-
ва функција од вообичаената форма во која производот 
е пласиран на пазарот (комерцијализиран). 

Кога се работи за рефус течни производи, серијата 
треба да биде колку што е можно подобро измешана, 
било физички или механички, а притоа мешањето да не 
влијае на квалитетот на производот. Мешањето треба 
да се изврши непосредно пред да се зема мострата. Во 
овој случај, се претпоставува хомогена застапеност на 
контаминација со охратоксин А и патулин во дадената 
серија и доволно е да се земат три поединечни мостри, 
кои ќе ја формираат збирната мостра. 

Поединечните мостри кои што често пати може да 
претставуваат шише или пакување, ќе бидат со слична 
тежина. Тежината на поединечната мостра ќе биде нај-
малку 100 g, што ќе резултира со збирна мостра од 1kg 
или 1L. 

 
Табела 1: 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Земање мостри во фаза на малопродажба 
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со  Табела 1. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите. 

   
 

Прилог број 9 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД ЦВРСТИ ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЈАБОЛКО И СОК ОД ЈАБОЛКО И 
ЦВРСТИ ПРОИЗВОДИ ОД ЈАБОЛКО НАМЕНЕТИ  

ЗА МАЛИ ДЕЦА И ДОЕНЧИЊА 
 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните нивоа на пату-
лин во цврсти производи од јаболко и сок од јаболко и 
цврсти производи од јаболко наменети за мали деца и 
доенчиња. 

 
Постапка на земање мостри 
 
Збирната мостра треба да изнесува најмалку 1kg, 

освен во случаи кога тоа не е возможно, пр. кога мо-
страта претставува едно пакување. 

Минималниот број на поединечни мостри што тре-
ба да се земат од серијата е даден во табела 1. Кога се 
работи за течни производи, серијата треба да биде кол-
ку што е можно подобро измешана, било физички или 
механички, а притоа мешањето да не влијае на квали-
тетот на производот. Мешањето треба да се изврши не-
посредно пред да се зема мострата. Во овој случај, се 
претпоставува хомогена застапеност на контаминација 
со патулин во дадената серија и доволно е да се земат 
три поединечни мостри, кои ќе ја формираат збирната 
мостра. Тежината на поединечната мостра ќе биде нај-
малку 100 g, што ќе резултира со збирна мостра од нај-
малку  1kg. 
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Табела 1 
Минимален број на поединечни мостри што треба да се 

земат од серијата 
 
 
 
 
 
 
Доколку серијата се состои од поединечни пакува-

ња, бројот на пакувања од кои што треба да се земе 
вкупната мостра е даден во табела 2. 

 
Табела 2 

Број на пакувања (поединечни мостри) што треба да се 
земат вкупната мостра ако серијата се состои од поеди-

нечни пакувања 
 
 
 
 
 
 
 
Земање мостри во фаза на малопродажба 

 
Земањето мостри од прехранбените производи во фа-

за на малопродажба треба да се направи, доколку е воз-
можно, во согласност со одредбите наведени во Табела 2. 

 Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите и постапката е  целосно опишана и до-
кументирана.  

 
 

Прилог 10 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ОД БЕБЕШКА 
ХРАНА И ХРАНА НА ЖИТНА ОСНОВА ЗА 

ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 
 
Овој метод на земање мостри се применува при 

инспекциски надзор на максималните  нивоа на: 
- алфатоксини, охратоксин А и Fusarium-токсини во 

бебешка храна и храна на житна основа за доенчиња и 
мали деца; 

- алфатоксини и охратоксин А во диететска храна 
за специјална медицинска намена (освен млеко и млеч-
ни производи), наменета исклучиво за доенчиња; 

- патулин во бебешка храна освен храна на житна 
основа за доенчиња и мали деца.  

 
Постапка на земање мостри 

 
Постапката на земање мостри од житарици и житни 

производи како што е наведена во делот В.4 од Анекс 1 
ќе се применува и за храна наменета за доенчиња и ма-
ли деца. Според тоа, бројот на земени поединечни мо-
стри ќе зависи од тежината на серијата, со минимум 10, 
а максимум 100, согласно табела 2 од делот В.4 од 
Анекс 1. Од многу мали серии (≤ 0,5 t) се земаат помал 
број на поединечни мостри, но и во тој случај збирната 
тежината на мостра треба да биде најмалку 1kg. 

Тежината на поединечната мостра треба да биде 
околу 100 g. Во случај на малопродажни пакувања, те-
жината на поединечната мостра зависи од тежината на 
малопродажното пакување. За многу мали серии (≤ 0,5 
t), тежината на поединечната мостра ќе биде таква што 
со соединување на диференцијалнате мостри ќе се до-
бие збирна мостра од најмалку 1kg.  

Тежина на збирна мостра = 1-10 kg добро измешана.  

Земање мостри во фаза на малопродажба 
 
Земањето мостри од прехранбените производи во 

фаза на малопродажба треба да се направи, доколку е 
возможно, во согласност со одредбите наведени во овој 
Прилог. 

Доколку истото не е возможно, можат да се приме-
нат други ефикасни постапки за земање мостри во фаза 
на малопродажба, доколку со истото се овозможува до-
волна карактеристичност на серијата од која што се зе-
мени мострите и постапката е  целосно опишана и до-
кументирана.  

 
Прилог број 11 

 
МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ИНСПЕКЦИ-
СКИ НАДЗОР НА НИВОАТА НА ОХРАТОКСИН 

А ВО ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ХРАНА 
 

Различни видови на серии 
 
Прехранбените производи можат да се пуштат во 

промет во рефус, во контејнери или поединечни паку-
вања (вреќи, ќеси, малопродажни пакувања и др.). По-
стапката за земање мостри може да се примени на сите 
поединечни форми на пакување во кои производите се 
пуштени на пазарот. 

Без да е во спротивност со посебните одредби утвр-
дени во точка 4.3, 4.4 и 4.5 од овој Распоред, може да 
се примени следнава формула како инструкција за зе-
мање мостри од серии што се продаваат во поединечни 
пакувања (вреќи, кеси, малопродажни пакувања, и др.): 

Динамика на земање мостри (SF) n = тежина на се-
ријата. Тежина на поединечната мостра. 

Тежина на збирната мостра Тежина на поединечно 
пакување 

- Тежина: во kg. 
-  Динамика на земање мостри (SF): за секоја н-та 

вреќа или кеса од која мора да се земе поединечна мо-
стра (децималната бројка треба да се заокружи на најб-
лискиот цел број). 

 
Тежина на збирната мостра 
 
Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-

ва околу 100 g, освен ако не е поинаку дефинирано во 
овој Распоред. Во случај на серии во малопродажни па-
кувања, тежината на поединечната мостра зависи од 
тежината на малопродажното пакување. 

 
Општ преглед на постапката за земање мостри за жита-

рици и сушено овошје за вино 
 

Табела 1 
Подподелба на серии во подсерии во зависност од про-

изводот и тежината на серијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Постапка за земање мостри од житарици и житни 
производи (серии ≥ 50 t) и суво овошје за вино 

(серии ≥ 15 t) 
 
- Ако подсеријата може физички да се подели, секо-

ја серија мора да се подели на подсерии според табела 
1. Земајќи во предвид дека тежината на серијата не е 
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секогаш точен производ на тежината на подсериите, 
тежината на подсеријата може да ја надмине спомена-
тата тежина најмногу за 20%. 

- Мора да се земе мостра од секоја поединечна под-
серија. 

- Број на поединечни мостри: 100. Во случај на се-
рии на житарици под 50 t и серии на сушено овошје за 
вино под 15 t, види точка 4.5. Тежина на збирна мостра 
= 10 kg. 

- Доколку не е возможно да се спроведе долунаве-
дениот метод за земање мостри заради комерцијални 
последици што доведуваат до оштетување на серијата 
(заради обликот на пакувањето, превозните средства и 
др.), може да се примени алтернативен метод на зема-
ње мостри, доколку истиот е колку што е можно пока-
рактеристичен и целосно опишан и документиран. 

Одредби за земање мостри од житарици и житни 
производи (серии < 50 t) и од сушено овошје за вино 
(серии < 15 t). 

За серии на житарици под 50 t и за сушено овошје 
за вино под 15 t, треба да се применува план за земање 
мостри од 10 до 100 поединечни мостри, во зависност 
од тежината на серијата, што ќе резултира во збирна 
мостра од 1 до 10 kg. 

Вредностите од долунаведената табела може да се 
применат за утврдување на бројот на поединечни мо-
стри што треба да се земат. 

 
Табела 2: 

Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата на житариците 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 3: 
Број на поединечни мостри што треба да се земат во 
зависност од тежината на серијата на сушено овошје за вино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постапка на земање мостри од храна наменета  

за бебиња и мали деца 
 
Се применува постапката за земање мостри што е 

наведена за житарици и житни производи. 
Распоред. Ова значи дека бројот на поединечни мо-

стри што треба да се земат зависи од тежината на сери-
јата, минимум 10 и максимум 100, во согласност со та-
бела 2, точка 4.5. 

- Тежината на поединечната мостра треба да изне-
сува околу 100 g. Во случај на серии во малопродажни 
пакувања, тежината на поединечната мостра зависи од 
тежината на малопродажното пакување. 

- Тежина на збирна мостра = 1 до 10 kg, добро из-
мешана. 

Прилог број 12 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ИНСПЕКЦИ-
СКИ НАДЗОР НА НИВОАТА НАОЛОВО, КАД-
МИУМ ЖИВА И 3-MPCD ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

НА ХРАНА 
 

Планови за земање мостри 
 
Идеално, мострите треба да се земаат во фаза кога 

производите влегуваат во синџирот на исхрана, а изоли-
раната серија станува препознатлива. Применетиот ме-
тод на земање мостри обезбедува збирната мостра да би-
де карактеристична за серијата која треба да се провери. 

 
Број на поединечни мостри 

 
Во случај на течни производи, во чија серија може 

да се претпостави хомогената застапеност на односни-
от загадувач, доволно е да се земе една поединечна мо-
стра на серија која ја сочинува збирната мостра. Се да-
ва упатување на бројот на серијата. Течните производи 
што содржат хидролизиран растителен протеин (HVP) 
или течен сос од соја добро се мешаат, или се хомоге-
низираат со друго соодветно средство, пред да се земе 
поединечната мостра. За други производи, минимални-
от број на поединечни мостри што треба да се земат од 
серијата е даден во табела 1. Поединечните мостри се 
со слична тежина. 
 

Табела 1: 
Минимален број на поединечни мостри што треба да се 

земат од серијата 
 
 
 
 
 
Доколку серијата се состои од поединечни пакува-

ња, бројот на пакувања што треба да ја сочинуваат 
вкупната мостра е даден во табела 2. 

 
Табела 2: 

Број на пакувања (поединечни мостри) што треба да ја 
сочинуваат вкупната мостра ако серијата се состои од 

поединечни пакувања 
 

 
 
 
 
 
 

Прилог број 13 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ИНСПЕКЦИ-
СКИ НАДЗОР НА НИВОАТА НА ДИОКСИНИ 
(PCDD/PCDF) И УТВРДУВАЊЕ НА PCBи СЛИЧНИ 
НА ДИОКСИН ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ХРАНА 

 
13.1. Цел и обем 

 
Мострите наменети за инспекциски надзор на ниво-

ата на содржината на диоксини (PCDD/PCDF), како и 
за утврдување на содржината на PCBи слични на дио-
ксин  во прехранбените производи се земаат во соглас-
ност со методите опишани подолу. Вака добиените 
збирни мостри се сметаат како карактеристични за се-
риите или подсериите од каде што се земени. 
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Планови за земање мостри 
 
Со методот за земање мостри што се применува се 

обезбедува збирната мостра да биде карактеристична 
за серијата што треба да се провери. 

 
Број на поединечни мостри 
 
Во случај на млеко и масло, во чија дадена серија 

може да се претпостави хомогената застапеност на од-
носниот загадувач, доволно е да се земат три поединеч-
ни мостри од серија кои ја сочинуваат збирната мостра. 
Се дава упатување на бројот на серијата. За други про-
изводи, минималниот број на поединечни мостри што 
треба да се земат од серијата е даден во табела 1. Збир-
ната мостра во која што се соединети сите поединечни 
мостри треба да изнесува најмалку 1  kg.  Поединечни-
те мостри имаат слична тежина. 

Тежината на поединечната мостра треба да изнесу-
ва најмалку 100 g. Тежината на поединечната мостра 
зависи од големината на деловите во серијата.  

 
Табела 1 

Минимален број на поединечни мостри што треба да се 
земат од серијата 

 
 
 
 
 

Доколку серијата се состои од поединечни пакува-
ња, бројот на пакувања од кои што треба да се земе 
вкупната мостра е даден во табела 2. 

 
Табела 2 

 
Број на пакувања (поединечни мостри) што треба да се 
земат и што ја сочинуваат вкупната мостра ако серијата 

се состои од поединечни пакувања 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посебни одредби за земање мостри од серии што  

содржат цели риби 
 
Бројот на поединечни мостри што треба да се земат 

од серијата е дефиниран во табела 1. Збирната мостра 
што се состои од сите поединечни мостри изнесува нај-
малку 1 kg. 

- во случај ако серијата од која што треба да се зе-
мат мостри содржи мали риби (поединечна риба со те-
жина < 1 kg), целата риба се зема како поединечна мо-
стра што ќе ја сочинува збирната мостра. Во случај ако 
односната збирна мостра тежи над 3 kg, поединечните 
мостри можат да се состојат од средниот дел, секоја со 
поединечна тежина од најмалку 100 g, од рибите што ја 
сочинуваат збирната мостра. Целиот дел на кој се одне-
сува максималното ниво се користи за хомогенизација 
на мострата. 

- во случај ако серијата од која што треба да се земе 
мостра се состои од поголеми риби (поединечна тежи-
на на секоја риба надминува 1 kg), поединечната мо-
стра се состои од средниот дел на рибите. Секоја пое-
динечна мостра тежи најмалку 100 g. Во случај ако се-
ријата од која што треба да се земе мостра се состои од 
многу големи риби (на пр. > 6 kg) и ако земањето дел 
од средниот дел на рибите би довело до значителна 
економска штета, може да се смета доволно ако се зе-
мат три поединечни мостри од најмалку 350 g секоја, 
независно од големината на серијата. 

 
 

Прилог број 14 
 

МЕТОДИ ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ИНСПЕКЦИ-
СКИ НАДЗОР НА НИВОАТА НА ПАТУЛИН ВО 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ХРАНА 
 

14.1. Цел и обем 
 
Мострите наменети за службена проверка на нивоа-

та на патулин во прехранбените производи се земаат во 
согласност со долунаведените методи. Вака довиените 
збирни мостри се сметаат како карактеристични за се-
риите.  

 
Планови за земање мостри 

 
Со методот за земање мостри што се применува се 

обезбедува збирната мостра да биде карактеристична 
за серијата што треба да се контролира. 

 
Број на поединечни мостри 
 
Збирната мостра изнесува најмалку 1 kg (види точ-

ка 3.5), освен ако не е соодветно, на пр. при земање мо-
стри од едно пакување. 
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Минималниот број на поединечни мостри што тре-
ба да се земат од серијата е даден во табела 1. Во слу-
чај на течни производи, серијата добро се промешува, 
колку што е можно, рачно или со механички средства, 
веднаш пред земањето мостри. Во овој случај, може да 
се претпостави хомогена застапеност на патулинот во 
дадената серија. Според тоа, доволно е да се земат три 
поединечни мостри од серија за да се формира збирна 
мостра. 

Поединечните мостри имаат слична тежина. Тежи-
ната на поединечна мостра треба да изнесува најмалку 
100 g, што ќе резултира во збирна мостра од најмалку 1 
kg. Отстапувањето од оваа постапката мора да се внесе 
во записникот за земање на мострата. 

 
Табела 1 

Минимален број на поединечни мостри што треба да се 
земат од серијата 

 
 
 
 
 
 
Доколку серијата се состои од поединечни пакува-

ња, бројот на пакувања што се земаат за формирање на 
збирната мостра е даден во табела 2. 

 
Табела 2 

Број на пакувања (поединечни мостри) што се земаат 
за формирање на збирната мостра доколку серијата се 

состои од поединечни пакувања. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог број 15 
 
МЕТОДИ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ, ПОДГОТОВКА 
НА МОСТРИ И АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ ЗА 
СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА НА НИВОТО НА НИТРА-
ТИ ВО ОДРЕДЕНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

 
Земање мостри од групи на спанаќ, зелена салата, 
храна за бебиња и преработена храна на база на 
жито за доенчиња и за мали деца за пазарот 

 
Методот на земање мостри се применува на групи 

помали од или еднакви на 25 тони. 
Во случај на поголеми групи (групи > 30 тони), гру-

пата се дели во подрупи во принцип од по 25 тони под 
услов подгрупата да може да се оддели физички.  Имај-
ќи предвид дека тежината на групата не е секогаш то-
чен збир од 25 тони, тежината на подгрупата може да 
ја надмине наведената тежина за најмногу 20%. Тоа 
значи дека подгрупата може да тежи во опсег од 15 до 
30 тони. Во случај групата да не е или да не може да 
биде физички одделена од подгрупите, мострата се зе-
ма од групата. 

Збирната мостра тежи најмалку 1 кг освен на места 
каде тоа не е возможно, на пр. кога се зема мостра од 
една главица или пакување. 

Минималниот број на поединечни мостри што тре-
ба да се земат од групата е утврден во Табела 1. 

Табела  1 
Минимален број на поединечни мостри што треба да се 

земат од групата 
 
 
 
 
 
 
 
Доколку групата се состои од индивидуални паку-

вања, тогаш бројот на пакувања што се зема за да се 
формира збирната мостра е утврден во Табела2. 

 
Табела 2 

Број на пакувања (поединечни мостри) што се земаат 
за да се формира збирна мостра доколку групата не се 

состои од индивидуални пакувања 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земање мостри во малопродажна фаза 
 
Земањето мостри од прехранбени производи во ма-

лопродажна фаза се врши каде е тоа можно во соглас-
ност со одредбите за земање мостри. 

Каде што ова не е возможно, може да се користи ал-
тернативен метод за земање мостри во малопродажна 
фаза под услов истата да осигурува дека збирната мо-
стра е доволно репрезентативна за групата од која е зе-
мена мострата и е целосно опишана и документирана. 

 
 

Прилог број 16 
 

БАКТЕРИОЛОШКО ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ ВО 
КЛАНИЦИ И НА ЛОКАЦИИ КАДЕ ШТО СЕ ПРО-
ИЗВЕДУВА МЕЛЕНО МЕСО И ПОДГОТОВКИ ОД  

МЕСО 
 
Правила за земање мостри од трупови на говеда, 

свињи, овци, кози и коњи. 
Во стандардот ISO 17604 се опишани деструктив-

ните и недеструктивните методи на земање на мостри, 
селекцијата на локации од коишто се земаат мостри и 
правилата за складирање и превоз на мострите.  

По случаен избор се земаат пет трупови во текот на 
секоја сесија за земање мостри. Локациите од коишто 
се земаат мостри треба да се изберат имајќи ја предвид 
технологијата на колење во секоја фабрика.  

Кога се земаат мостри за анализи на ентеробакте-
рии и бројот на аеробните колонии, се земаат четири 
примероци од различни места од секој труп. Четири 
мостри од ткиво што сочинуваат вкупно 20 cm2 се зе-
маат по пат на деструктивен метод.  Кога се користи 
недеструктивен метод за оваа цел, местото од каде што 
се земаат мостри треба да покрива најмалку 100 cm2 
(50 cm2 за мали трупови на преживари) од секоја лока-
ција од која се земаат мостри.  

Кога се земаат мостри за анализа за Salmonella тре-
ба да се користи метод на земање на мостри со абрази-
вен сунѓер.  

Местото од каде што се земаат мостри треба да по-
крива најмалку 100 cm2  од секоја одбрана локација.  

Кога се земаат мостри од различни делови на тру-
пот пред испитувањето треба да се здружат.  
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Правила за земање мостри за трупови од живина 
 
За анализи на Salmonella, при секоја сесија на зема-

ње мостри и по ладењето треба да се земаат мостри од 
најмалку 15 трупови.Од секоја труп се зема парче 
приближно 10g од од кожата на вратот. При секоја 
прилика, пред испитувањето треба да се здружат мо-
стрите земени од кожата на вратот за да сочинуваат 5 x 
25g од крајните мостри.   

 
Фреквенција на земање мостри од трупови, мелено 

месо, подготовки од месо и механички одкоскено месо 
 
Кога е оправдано според анализата на ризик, а спо-

ред тоа и одобрено од надлежен орган, малите кланици 
и претпријатија што произведуваат мелено месо и под-
готовки од месо во мали количества можат да се осло-
бодат од често земање мостри.  

Кога се земаат примероци за анализи на Salmonella 
од мелено месо, подготовки од месо и трупови, фре-
квенцијата треба да се намали на петнаесет дена ако се 
добијат задоволителни резултати во 30 последователни 
недели. Фреквенцијата на земање мостри за анализи на 
Salmonella, исто така, може да се намали ако постои на-
ционална или регионална програма за контрола на сал-
монела и ако истата програма опфаќа тестирање што го 
заменува опишаното земање мостри. Понатаму фре-
квенцијата на земање мостри може да се намали ако 
националната или регионалната програма за контрола 
на Salmonella докаже дека застапеноста на салмонелата 
во кланицата е ниска кај купените животни.  

Што се однесува на земањето мостри од мелено ме-
со и подготовки од месо за анализи за E. coli и за бро-
јот на аеробните колонии и земањето мостри од трупо-
ви за анализи за Еnterobacteriaceae и за бројот на аероб-
ните колонии, фреквенцијата на тестирањето треба да 
се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволи-
телни резултати за шест последователни недели.  

Производителите и трговците со храна треба да зе-
мат мостри за микробиолошка анализа од кланиците 
или претпријатијата што произведуваат мелено месо, 
подготовки од месо или механички одкоскено месо нај-
малку еднаш неделно. Денот на земање мостри треба 
да се менува секоја недела за да се осигури дека се по-
крива секој ден од неделата.  

___________ 
1425. 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.54/02 и 84/07), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
ХРАНАТА ПО ОДНОС НА МИКРОБИОЛОШКИ 

КРИТЕРИУМИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на  храната по однос на микробиоло-
шки критериуми.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на 
барањата за безбедност на водата за пиење и на при-
родната минерална вода. 

 
Член 3 

Микробиолошките критериуми по однос на посеб-
ните барања за безбедност на храната во смисла на овој 
правилник се и микробиолошките критериуми на пре-
хранбените производи.  

Член 4 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. „микроорганизми“ се бактерии, вируси, квасци, 

мувли, алги, паразитски протозои, микроскопски пара-
зитски хелминти и нивните токсини и метаболити; 

2. „микробиолошки критериум” е критериум, кој ја 
определува прифатливоста на даден производ, серија 
на прехранбени производи или процес, кои се заснова 
на отсуство, присуство или број на микроорганизми, 
и/или на количество на нивните токсини/метаболити, 
на единица(и) маса, вoлумен, површина или серија. 

3. „критериум за безбедноста на храната“ е крите-
риум, кој ја определува прифатливоста на даден произ-
вод или серија на прехранбени производи и се однесу-
ва на производите пласирани на пазарот.  

4. „критериум  за  хигиена  на  процесот“ е критери-
ум, кој укажува на прифатливо функционирање на про-
изводствениот процес. Овој критериум не важи за про-
изводи пласирани на пазарот. Тој ја определува инди-
кативната вредност на контаминација, над која е по-
требно превземање на корективни дејствија, за да се 
одржи хигиената на процесот во согласност со пропи-
сите за безбедност на храна; 

5. „серија“ e група или збир на препознатливи про-
изводи, добиени од даден процес според речиси исти 
околности и произведени на дадено место во рамките 
на определен дефиниран производствен период; 

6. „рок  на  траење“ е временски период во рамките 
на кој физичките, хемиските, микробиолошките и орга-
нолептичките својства на храната произведена, склади-
рана и транспортирана под определени или посебни ус-
лови ги исполнуваат барањата за безбедност на храна-
та, како и условите утврдени во производната специ-
фикација. 

7. „храна  готова  за  консумација“ е храна, намене-
та од производителот за директна човечка консумација 
без потреба од готвење или друга преработка, која е 
ефективна за отстранување или намалување на прифат-
ливо ниво на микроорганизмите; 

8. „млечна храна за доенчиња од 0-6 месеци, дое-
нечка формула – „infant formula“ се прехранбени про-
изводи со посебна нутритивна намена кај доенчиња во 
текот на првите шест месеци од животот кои ги задово-
луваат нутритивните потреби на оваа категорија деца; 

9. „млечна храна за доенчиња постари од 6 месеци, 
доенечка формула – „follow on formula“ се прехранбе-
ни производи со посебна нутритивна намена кај доен-
чиња на возраст над шест месеци кои ги задоволуваат 
прогресивните нутритивни потреби на оваа категорија 
деца; 

10. „диетална храна за специјални медицински на-
мени“ се класифицира во следните три категории: 

- храни кои целосно ги покриваат прехранбените 
потреби, со стандардна содржина на  хранливи   состој-
ки, кои  ако се користат во согласност со упатството  за 
употреба,  може   целосно да ги задоволат потребите за 
исхрана на  лицата  за  кои  е  наменета; 

- храни кои целосно ги покриваат прехранбените 
потреби, со посебно прилагоден состав на хранливост 
кон спецификите на одредени заболувања, нарушувања 
или специфични здравствени состојби, кои  ако се ко-
ристат во согласност со  упатството  за употреба може 
целосно да ги задоволат потребите  за исхрана на лица-
та за  кои  е  наменета. Оваа категорија на храна може 
исто така да биде употребена како делумна замена или 
додаток на исхраната на пациентот.  

- храни кои не ги покриваат прехранбените потреби 
во целост, со посебно прилагоден состав на хранливост 
кон спецификите на одредени заболувања, нарушувања 
или специфични здравствени состојби, кои не се погод-
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ни да бидат единствен извор за исхрана на лицата за  
кои е наменета. Оваа категорија на храна може исто та-
ка да биде употребена како делумна замена или дода-
ток на исхраната на пациентот.  

11. „мостра“ е збир, составен од една или неколку 
единици, или дел од материја, избрана со различни 
средства во популација, или важно количество од мате-
ријата, којашто е наменета да осигура информација за 
дадени карактеристики на популацијата или материјата 
што се истражува и да обезбеди основа за одлука што 
се однесува на популацијата или материја во прашање 
или се однесува на процесот, во кој се добиени; 

12. „репрезeнтивна мостра“ е мостра во која се за-
држани карактеристиките на серијата од која е извлече-
на. Ова особено е случај со поединечна мостра по слу-
чаен избор, каде што на секоја од единиците или ин-
крементите на серијата им е дадена подеднаква веро-
јатност за влегување во мострата; 

13. „усогласеност со микробиолошките критериу-
ми“ е добивање задоволителни или прифатливи резул-
тати, наведени во Прилог бр.1, кога испитувањата се 
извршуваат според вредностите за определените крите-
риуми преку земањето на мостри, спроведувањето на 
анализи и имплементирањето на корективните актив-
ности, во согласност со прописите за безбедност на 
храна и упатствата дадени од надлежен орган. 

14. „надлежен орган“ се Дирекцијата за храна и 
Управата за ветеринарство. 

 
Член 5 

Производителите и трговците со храна превземаат 
мерки преку кои гарантираат дека прехранбените про-
изводи одговараат на соодветните микробиолошки 
критериуми.  

Микробиолошките критериуми за безбедност на 
храна се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

Производителите и трговците на храна во секоја 
фаза на производството, преработката и дистрибуција-
та на храна, вклучувајќи ја и малопродажбата, превзе-
маат мерки како дел од нивните постапки засновани на 
принципите на системот за процена на ризиците на 
критичните контролни точки во производството и про-
метот на храна (во натамошниот текст - НАССР) и до-
бра хигиенска пракса, за да се гарантира: 

- набавката, ракувањето и преработката на сурови-
ните и прехранбените производи, коишто се под нивна 
контрола, да се вршат на начин, што ги задоволува 
критериумите за хигиена на процесот, 

- критериумите за безбедност на храната, што важат 
за целиот рок на траење на производите, можат да се 
запазат при разумно предвидливи услови на дистрибу-
ција, складирање и употреба. 

Ако е потребно, производителите и трговците со 
храна кои се одговорни за производство на храна треба 
да извршат истражувања во согласност со Прилог бр. 
2, кој е составен дел на овој правилник со цел на утвр-
дување на усогласеност со микробиолошките критери-
уми преку рокот на траење на производите. 

Истражувањата од ставот 3 на овој член особено се 
однесуваат на готовата храна за конзумирање која мо-
же да го стимулира размножувањето на Listeria 
monocytogenes и може да создаде ризик од Listeria 
monocytogenes по здравјето на луѓето.  

 
Член 6 

Производителите и трговците со храна, вршат ис-
питувања во согласност со микробиолошките критери-
уми утврдени во Прилог бр.1 од овој правилник, кога 
тие го валидираат или верификуваат правилното функ-
ционирање на нивните процедури, кои се засновани врз 
принципите на HACCP и добрата хигиенска пракса. 

Производителите и трговците со храна самостојно 
одлучуваат за фреквенцијата на земање мостри. 

 По исклучок од став 2 на овој член, фреквенцијата 
на земање мостри треба да се врши на начин и за слу-
чаи како што е утврдено согласно Прилог бр. 1 на овој 
правилник. 

 Производителите и трговците со храна одлучуваат 
за фреквенцијата на земање мостри во контекст на сво-
ите постапки засновани врз принципите на HACCP и 
добрата хигиенска пракса, земајќи ги предвид упат-
ствата за употреба на прехранбениот производ. 

Фреквенцијата на земање мостри може да се прила-
годи кон природата и големината на производителите и 
трговците со храна, под услов да не се загрози безбед-
носта на прехранбените производи. 

 
Член 7 

Аналитичките методи и плановите и методите за зе-
мање на мостри утврдени во Прилог бр.1 на овој пра-
вилник се применуваат како референтни методи. 

Мострите се земаат од просториите за преработка и 
опремата употребена во производството на храна, кога 
таквото земање мостри е неопходно за да се осигура  
дека критериумите се запазени, при што како референ-
тен метод се користи ISO стандардот 18593. 

Производителите и трговците со храна, кои произ-
ведуваат храна готова за консумирање, која може да 
представува ризик од Listeria monocytoges по здравјето 
на луѓето, земаат мостри од просториите за преработка 
и од опремата за Listeria monocytoges како дел од пла-
нот за земање мостри. 

Производителите и трговците со храна, кои произ-
ведуваат сува млечна храна за доенчиња или сува хра-
на за специјални медицински намени наменета за доен-
чиња на возраст под шест месеци, кои представуваат 
ризик од Enterobacter sakazakii, вршат надзор над ризи-
кот во просториите за преработка и на опремата, за 
присуство на Enterobacteriaceae како дел од сопствени-
от план за земање мостри. 

Бројот на единици мостри утврден во плановите за 
земање мостри, согласно Прилог  бр.1 на овој правил-
ник, може да се намали ако производителите и тргов-
ците со храна преку историјата на водената документа-
ција, докажат дека имаат ефективни постапки заснова-
ни на HACCP процедурите. 

Доколку целта на тестирањето е специфично проце-
нување на прифатливоста на определена серија пре-
хранбени производи или процес, плановите за земање 
мостри, наведени во Прилог бр. 1 на овој правилник ќе 
се сметаат како минимум. 

Производителите и трговците со храна можат да ко-
ристат други постапки за земање мостри и тестирање, 
ако можат да му докажат на надлежниот орган, дека 
тие постапки обезбедуваат во најмала мера еквивалент-
ни гаранции. Тие постапки можат да опфатат користе-
ње на алтернативни локации за земање мостри и кори-
стење на анализа на трендот. 

Тестирањето за алтернативни микроорганизми и 
нивните микробиолошки граници, како и тестирање на 
аналити, различни од микробиолошките, се дозволува 
единствено за критериуми за хигиена на процесот. 

Употребата на алтернативни аналитички методи е 
прифатлива, кога методите се проверуваат според ре-
ферентниот метод утврден во Прилог бр. 1 на овој пра-
вилник и ако се користи сопствен метод, кој мора да е 
сертифициран од трета страна во согласност со Прото-
колот, пропишан во стандардот EN/ISO 16140, или 
друг меѓународно признаен сличен протокол. 
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Ако производителите и трговците со храна сакаат 
да користат аналитички методи, различни од валидира-
ните и сертифицираните во став 9 на овој член, тие ме-
тоди се валидираат во согласност со меѓународно при-
фатени протоколи и нивната употреба се одобрува од 
тело кое врши сертификација на квалитет. 

 
Член 8 

Кога се исполнети барањата за Salmonella во меле-
но месо, подготовки од месо и производи од месо на-
менети за консумирање по термичка обработка, од сите 
животински видови утврдени во Прилог бр.1 на овој 
правилник, сериите на овие производи што се пласира-
ат на пазарот производителот треба јасно да ги означи, 
за да се информира потрошувачот за потребата од це-
лосна термичка обработка пред консумирање. 

 
Член 9 

Кога резултатите од извршените тестирања според 
микробиолошките критериуми утврдени во Прилог бр. 
1 на овој правилник, се незадоволителни, производите-
лите и трговците со храна превземаат мерки, утврдени 
во ставовите 2, 3 и 4 од овој член, заедно со други ко-
рективни активности, дефинирани во нивните процеду-
ри базирани на НАССР, како и други активности неоп-
ходни за заштита на здравјето на потрошувачите. 

Покрај мерките од став 1 од овој член, производи-
телите и трговците со храна превземаат и мерки за да 
ги откријат причините за незадоволителните резултати, 
за да се превенира повторната појава на неприфатлива 
микробиолошка контаминација. Тие мерки можат да 
вклучат модификација на процедурите базирани на 
НАССР или други воведени мерки за контрола на хи-
гиената на храната. 

Кога резултатите од извршените тестирања според 
микробиолошките критериуми за безбедност на храната, 
извршени согласно Прилог бр. 1 на овој правилник, се 
незадоволителни, производот или серијата на прехран-
бените производи се повлекуваат. Меѓутоа, производи 
пласирани на пазарот, кои се уште не се пуштени во 
малопродажба и кои не ги исполнуваат критериумите за 
безбедност на храната, можат да бидат подложени на 
понатамошна преработка, со третмани кои ја елимини-
раат опасноста која е во прашање. Ваквиот третман мо-
жат да го спроведат само оние производителите и тргов-
ците со храна, кои не се на ниво на малопродажба. 

Производителите и трговците со храна можат да ко-
ристат серија на производи за цели, различни од оние 
за кои се првенствено наменети, во услови при кои та-
квата употреба не претставува ризик за здравјето на лу-
ѓето и животните и во услови при кои таквата употреба 
се спроведува во рамките на процедурите базирани на 
НАССР принципите и добрата хигиенска пракса и е 
одобрено од надлежниот орган.  

Кога серија од механички одкоскено месо, произве-
дено со техниките утврдени во прописите од областа 
на ветеринарното здравство има незадоволителни ре-
зултати во однос на критериумот за Salmonella, може 
да се користи во синџирот на храната само за произ-
водство на термички обработени производи од месо, во 
објекти за преработка на месо одобрени согласно про-
писите од областа на ветеринарното здравство. 

Во случај на незадоволителни резултати во однос 
на критериумите за хигиената на процесот се превзема-
ат дејствата, утврдени во Прилог  бр. 1 на овој правил-
ник. 

Член 10 
Производителите и трговците со храна вршат ана-

лиза на трендовите на резултатите од испитувањата. 
Кога ќе забележат тренд кон незадоволителни резулта-
ти, тие превземаат соодветни мерки без непотребно од-
ложување за да се подобри ситуацијата, а со цел да се 
превенира појава на микробиолошки ризици. 

 
Член 11 

Отстапувањата од вредноста наведена во Прилог 
бр. 1 на овој правилник  за салмонела во меленото ме-
со, подготовки од месо и производи од месо наменети 
за јадење со готвење пласирани пазарот ќе се примену-
ваат до 31 декември 2009 година. 

 
Член 12 

Одредбата на член 8 од овој правилник ќе престане 
да се применува од 1 јануари 2010 година.  

 
Член 13 

Одредбите од овој правилник ќе престанат да се 
применуваат со пристапувањето на Република Македо-
нија во Европската Унија. 

 
Член 14 

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

 
Бр. 20-9988/1 

20 јуни 2008 година                    Министер за здравство, 
    Скопје                                д-р Имер Сељмани, с.р. 
 
 
 

ПРИЛОГ БР. 1 
 
Микробиолошки критериуми за безбедност на 

храната 
 
Поглавје 1. Критериуми за безбедност на храна  
Поглавје 2. Критериуми за хигиена на процесот 
2.1. Месо и производи од месо 
2.2. Млеко и млечни производи 
2.3. Производи од јајца 
2.4. Производи од риба  
2.5. Зеленчук, овошје и нивни производи 
2.6. Житарки и мелнички производи 
2.7. Кондиторски производи 
2.8. Мед, цветен прав и производи на нивна база 
2.9. Чај 
2.10. Пиво 
2.11. Адитиви и концентрати за супи и сосови 
2.12. Зачини и слични производи 
2.13. Диетална храна за специјални медицински 

намени и додатоци на храната 
 
Поглавје 3. Правила за земање мостри и подготовка 

на мострите за анализа  
3.1. Општи правила за земање мостри и подготовка 

на мострите за анализа 
3.2. Бактериолошко земање на мостри во кланици и 

на локации каде што се произведува мелено месо и 
подготовки од месо  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1426. 

Врз основа на член 33 став 5 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/05), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за про-

ектирање на објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/99, 102/00, 2/02 и 5/04), во член 52 
став 5 се менува и гласи: 

„Во зелените зони покрај автопат и другите пати-
шта, може да се лоцираат ПУО доколку ги исполнуваат 
сообраќајно безбедносните услови утврдени со Законот 
за безбедност на сообраќајот на патишта („Службен 
весник на Република Македонија“ бр 54/07).“ 

 
Член 2 

Членот 54 се менува и гласи: 
„Распореденоста на ПУО (стојалишта, паркилари-

шта, одмаралишта, бензински станици, автосервиси, 
мотели, автокампови и други содржини) утврдени со 
Правилникот за поблиско определување на градби по 
одделни категории на градби („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр 107/05), за подрачјата за кои 
нема донесено урбанистички план согласно закон, се 
утврдува со соодветен урбанистички и сообраќаен про-
ект за лоцирање на ПУО покрај автопат и другите па-
тишта, доколку ги исполнуваат сообраќајно безбеднос-
ните услови пропишани со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патишта („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр 54/07).“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 01-7404 

20 јуни 2008 година                              Министер, 
   Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1427. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Горно Врановци 
– Општина Чашка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Горно Врановци, 
установен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-9249/1   

27 јуни 2008 година                            Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

1428. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската Општина Таринци, граде-
жен реон – Општина Карбинци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Таринци, гра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-9250/1                     

27 јуни 2008 година                           Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1429. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Таринци, вонградежен реон – Општина Кар-
бинци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Таринци, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 
 
     Бр. 09-9251/1                                      
27 јуни 2008 година                          Директор, 
           Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1430. 
Врз основа на член член 64 став 1 точка 22 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 172 став 1 и 8 од 
Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 
67/2007), Советот на Народна банка на Република 
Македонија донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА  УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
 
I. Во Одлуката за условите и начинот на работа на 

штедилниците  (“Службен весник на РМ” бр. 79/2007), 
се вршат следниве измени и дополнувања: 

1. Во  Глава I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, точка 1 се дода-
ва нова, четврта алинеја која гласи:  

“- внатрешната ревизија”. 
2. По главата IV се воведува нова глава V, која гласи: 

 
"V. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 
9. На штедилниците се применуваат одредбите за 

начинот на организација и вршење на внатрешната ре-
визија од глава IX дел 6 од Законот за банките. 

По исклучок на став 1 на оваа точка, доколку ште-
дилницата, во Службата за внатрешна ревизија нема 
лице - овластен ревизор, органот на надзор или Собра-
нието, односно Собирот на содружници на штедилни-
цата, може да ангажира друштво за ревизија или лице-
овластен ревизор, заради обезбедување непрекинатост 
во извршувањето на функцијата за внатрешна ревизија 
заедно со лицето/лицата вработени во Службата за вна-
трешна ревизија. 

Друштвото, односно лицето од ставот 2 на оваа точ-
ка, е должно да ги почитува принципите и правилата на 
внатрешната ревизија, согласно со Законот за банките и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Штедилницата може да ангажира едно исто друш-
тво за ревизија или  лице-овластен ревизор, за непреки-
нат период од најмногу 3 години. 

Друштвото, односно лицето од ставот 2 на оваа 
точка, во периодот додека е ангажирано како овластен 
ревизор во штедилницата, не може да врши, односно 
да учествува во ревизија на годишните финансиски из-
вештаи на штедилницата. 

Штедилницата е должна да обезбеди прецизно де-
финирање на одредбите од договорот со друштвото, 
односно лицето од ставот 2 на оваа точка, кои ќе ово-
можат јасно разграничување на правата и обврските 
помеѓу двете страни, како и: 

- клаузула за можност за предвремено раскинување 
на договорните права и обврски, на барање на штедил-
ницата; 

- одредби за заштита на тајноста на податоците на 
штедилницата;  

- одредби за обезбедување усогласеност на друш-
твото, односно лицето со соодветните прописи. 

Штедилницата е должна да ја извести НБРМ за ус-
ловите под кои е ангажирано друштвото, односно ли-
цето од ставот 2 на оваа точка." 

3. Главата V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
станува глава VI, а точките 9, 10 и 11 стануваат точки 
10, 11 и 12. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
О.бр.02-15/VII-1/2008           Гувернер и претседател  
 26 јуни 2008 година          на Советот на Народна банка                                                                                    
          Скопје                        на Република  Македонија, 

    м-р Петар Гошев, с.р.                                                                                               
____________ 

1431. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 
и 129/2006) и член 68 став 1 точка 4 од Законот за банките 
(“Службен весник на РМ” бр. 67/2007), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СИГУРНОСТА НА ИНФОРМАТИВНИОТ 

СИСТЕМ НА БАНКАТА 
 
I. Во Одлуката за сигурноста на информативниот 

систем на банката (“Сл. весник на РМ” бр. 31/2008), се 
вршат следниве измени и дополнувања: 

1. Во глава V. Друштво за помошни услуги на бан-
ката за информативен систем во точка 24 после ставот 
1 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:   

“Друштвото од став 1 од оваа точка задолжително 
треба да поседува сертификат согласно со меѓународ-
ниот стандард ISO/IEC 20000. 

Банка која има намера да склучи договор со друш-
твото од став 1 од оваа точка треба да ги исполнува 
најмалку следните критериуми: 

а) Да поседува заштитена копија на податоците од 
базите на податоци за работењето во последните три 
години. Заштитената копија треба физички да се чува 
на локациите наведени во потточка б) и потточка в) од 
оваа точка. Банката треба да врши ажурирање на за-
штитената копија на податоците во согласност со  По-
литиката од точка 5 од оваа Одлука, а најмалку еднаш 
на секои 24 часа;  

б) Да поседува најмалку еден функционален ин-
формативен систем лоциран на територијата на Ре-
публика Македонија кој ќе ги има најмалку следните 
потсистеми: 

- работа со население, 
- сметководство, 
- платен промет во земјата и странство, и 
- останати потсистеми за операциите кои согласно 

точка 15 од оваа Одлука се оценети како критични за 
континуитет во работењето; 

в) Да поседува и дополнителен автономен инфор-
мативен систем лоциран во Република Македонија до-
колку друштвото од став 1 од оваа точка е лоцирано во 
странство. Дополнителниот автономен информативен 
систем треба да биде на адекватна оддалеченост од си-
стемот наведен во потточка б) од овој став. Овој допол-
нителен информативен систем треба да поседува соод-
ветни потсистеми преку кои ќе може да се креираат 
ажурни извештаи за потребите на органите на банката, 
за известувања до Народната банка, како и за други ор-
гани или институции согласно со прописите во Репуб-
лика Македонија.” 

2. Во глава VI. Преодни и завршни одредби во точ-
ка 32 после ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

“Друштвото од точка 24 од оваа одлука кое заклуч-
но со 31.12.2008 година има склучено договор со банка 
е должно да се усогласи со одредбата од точка 24 став 
2 од оваа одлука заклучно со 01.01.2010 година.”    

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

 
О.бр.02-15/VII-2/2008            Гувернер и претседател  
 26 јуни 2008 година          на Советот на Народна банка                            
          Скопје                        на Република  Македонија, 

    м-р Петар Гошев, с.р.                                   
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1432. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 24 став 3 од Зако-
нот за  девизно работење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 
51/03), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И 
ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
  
I.Во Одлуката за начинот и условите за отворање и 

водење на сметки на нерезиденти („Службен весник на 
РМ“ бр. 41/2007 и 105/2007), се вршат следните измени 
и дополнувања: 

1. Во глава II точка 2, став 2, по зборот „овластено 
лице (нотар)“ се става точка, а останатите зборови до 
крајот на овој став се бришат. 

2. Во глава II точка 3 потточка а) алинеја 3, по зборо-
вите „Министерството за надворешни работи на Репуб-
лика Македонија“ се додаваат зборовите „или извод од 
Централниот регистар на Република Македонија,“.  

3. Во глава II точка 7 став 1 потточка б) зборовите 
„една година“ се заменуваат со зборовите „две години “.  

Во точката 7 став 2 зборовите „ врши никакви пла-
ќања со средствата на сметките по нивното блокирање 
“ се заменуваат со зборовите „му дозволи  на нерези-
дентот да врши промет преку сметката“. 

4. Во глава III точка 10 став 3, реченицата  „По иск-
лучок од став 1 на оваа точка, нерезидентот може на 
сметката во странска валута да ги уплати и ефективни-
те странски пари за кои не се издава писмена потврда 
согласно прописите во Република Македонија, но најм-
ногу до 2.000.00 ЕВРА во текот на еден месец“ се заме-
нува со реченицата „По исклучок од став 1 на оваа точ-
ка, нерезидентот може во текот на еден месец  на сме-
тката во странска валута да уплати ефективни странски 
пари но најмногу до износот за кој согласно прописите, 
при влегувањето во Република Македонија не се изда-
ва посебна писмена потврда“.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
О.бр.02-15/VII-3/2008           Гувернер и претседател  
 26 јуни 2008 година          на Советот на Народна банка                                                                                    
          Скопје                         на Република  Македонија, 
                                      м-р Петар Гошев, с.р.   

____________ 
1433. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-
ка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 
129/2006), член 71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за 
банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007) и точка 
42 од Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен 
весник на РМ“ бр. 31/2008), гувернерот на Народната 
банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на приме-

на на Одлуката за лимитите на изложеноста (во поната-
мошниот текст: Одлуката). 

2. За единствена примена на Одлуката, банката е 
должна да пополнува и да доставува до Народната бан-
ка на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
Народната банка) Извештај којшто се состои од след-
ниве обрасци: 

- Изјава за поврзаност со лица со посебни права и 
одговорности, акционери и кредитокорисници на бан-
ката; 

- Образец П1 - Изложеност на банката кон лицата 
со посебни права и одговорности во банката; 

- Образец П2 - Изложеност на банката кон подруж-
ници и акционери со квалификувано учество во банката; 

- Образец П3 - Капитални делови на банката во не-
финансиски институции; 

- Образец П4 - Големи изложености на банката; 
- Образец П5 - Збирен преглед на изложеноста на 

банката и на вложувањата во нефинансиски институ-
ции. 

Обрасците од став 1 од оваа точка се составен дел 
на ова упатство. 

 
II. ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ СО ЛИЦА СО ПОСЕБ-
НИ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ, АКЦИОНЕРИ И 

КРЕДИТОКОРИСНИЦИ НА БАНКАТА 
 
3. Лицата со посебни права и одговорности и акци-

онерите со квалификувано учество во банката се долж-
ни на почетокот на секоја година да го разгледаат спи-
сокот на лица со посебни права и одговорности, акцио-
нери и кредитокорисници на банката со состојба на 31 
декември претходната година.  

По извршениот увид, лицата од став 1 од оваа точка 
пополнуваат и потпишуваат Изјава за поврзаност со 
лица со посебни права и одговорности, акционери и 
кредитокорисници во која ќе ги наведат лицата со по-
себни права и одговорности, акционерите и кредитоко-
рисници кои, согласно со Законот за банките и подза-
конските акти донесени врз основа на тој Закон, се 
сметаат за поврзани со нив.  

4. Пополнетите изјави се доставуваат до Народната 
банка, во рокот пропишан во точка 41 од Одлуката. 

 
III. ИЗЛОЖЕНОСТ НА БАНКАТА КОН ЛИЦА СО ПО-
СЕБНИ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ (ОБРАЗЕЦ П1) 

 
5. Во образецот П1 се искажува изложеноста на 

банката кон лицата со посебни права и одговорности 
на банката, за кои се однесува лимитот од точка 14 од 
Одлуката.  

6. Во колоната бр. 2 се внесуваат одделно сите лица 
со посебни права и одговорности. Вкупната изложе-
ност на банката кон овие лица се прикажува заедно со 
изложеноста на банката кон лицата кои се сметаат за 
поврзани со нив. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, банката може 
во овој образец да не вклучи лице со посебни права и 
одговорности кое, заедно со лицата кои се сметаат за 
поврзани со него, не се кредитокорисници на банката, 
односно вкупната изложеност на банката кон тоа лице 
и лицата поврзани со него е еднаква на нула.  

7. Во колоната бр. 3 - „матичен број“, се внесува 
матичниот број на лицето со посебни права и одговор-
ности и на лицата поврзани со него. 

8. Во колоната бр. 4 - „изложеност на кредитен ри-
зик“, се внесува изложеноста на банката којашто про-
излегува од портфолиото на банкарски активности, 
утврдена согласно со точка 4 од Одлуката, вклучувајќи 
ги и вложувањата и побарувањата коишто се мерат по 
објективна вредност, преку билансот на успех. 
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9. Во колоната бр. 5 - „изложеност на пазарен ри-
зик“, се внесува изложеноста на банката којашто про-
излегува од портфолиото за тргување, утврдена соглас-
но со точка 5 од Одлуката.  

10. Колоната бр. 6 - „вкупна изложеност“, ја прет-
ставува вкупната изложеноста на банката кон поеди-
нечно лице со посебни права и одговорности, како збир 
на колоните бр. 4 и 5. 

11. Во колоната бр. 7 - „одбитни ставки“, се наведу-
ва износот на одбитните ставки коишто, согласно со 
точка 18 од Одлуката, не се земаат предвид при утвр-
дувањето на лимитот на изложеноста кон лице со по-
себни права и одговорности. 

12. Колоната бр. 8 - „изложеност“, се добива како 
разлика помеѓу колоните бр. 6 и 7 и се однесува на из-
ложеноста на банката којашто претставува основа за 
пресметка на лимитот на изложеноста кон лице со по-
себни права и одговорности. 

13. Во колоната бр. 9 - „СС 1“, се внесува износот 
на сопствените средства утврден согласно со точка 9 
став 2 од Одлуката (збир на основниот капитал и 
дополнителниот капитал I, намален за одбитните ста-
вки од основниот капитал и дополнителниот капитал 
I), додека во колоната бр. 10 - „СС 2“, се внесува изно-
сот на сопствените средства утврден согласно со точка 
9 став 1 од Одлуката. 

14. Колоната бр. 11 - „% од СС“ претставува однос 
помеѓу изложеноста којашто претставува основа за 
утврдување на лимитот на изложеноста (колона бр. 8) 
и сопствените средства на банката.  

Доколку вкупната изложеност на банката кон лице 
со посебни права и одговорности ја вклучува само из-
ложеноста на кредитен ризик, при утврдувањето на од-
носот од став 1 од оваа точка се зема предвид износот 
на сопствените средства прикажан во колона 9 (СС 1). 
Во спротивно, доколку вкупната изложеност ја вклучу-
ва и изложеноста на пазарен ризик, при утврдувањето 
на односот од став 1 од оваа точка се зема предвид из-
носот на сопствените средства од колона бр. 10 (СС 2).  

Оваа колона го покажува почитувањето на банката 
на лимитот на изложеноста кон лице со посебни права 
и одговорности. 

15. Колоната бр. 12 - „изложеност на кредитен ри-
зик/СС 1“, го прикажува односот помеѓу изложеноста 
на кредитен ризик и сопствените средства прикажани 
во колоната бр. 9. Овој однос не смее да надмине 3%. 

16. Колоните бр. 13, 14 и 15 се пополнуваат само во 
случаите кога, банката остварила надминување на 
лимитот на изложеноста кон лице со посебни права и 
одговорности, согласно со точка 20 од Одлуката.  

Колоната бр. 14 се пополнува со користење на след-
ниве ознаки: 

- А1 - доколку надминувањето е настанато како ре-
зултат на спојување и присоединување на правни лица; 

- А2 - доколку надминувањето е резултат на причи-
ни врз кои банката не можела или не може да влијае; 

- А3 - доколку надминувањето е резултат на изло-
женоста на пазарен ризик. 

 
IV. ИЗЛОЖЕНОСТ НА БАНКАТА КОН ПОДРУЖНИ-
ЦА И АКЦИОНЕР СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕС-

ТВО (ОБРАЗЕЦ П2) 
 
17. Во образецот П2 се прикажува вкупната изло-

женост на банката кон подружница на банката и акцио-
нер со квалификувано учество во банката, за кои важат 
лимитите на изложеноста од точките 12 и 13 од Одлу-
ката.  

18. Образецот П2 се состои од два дела. Во првиот 
дел се прикажува вкупната изложеност на банката кон 
нејзините подружници (за секоја подружница оддел-
но), а во вториот дел се прикажува вкупната изложе-
ност на банката кон секој поединечен акционер со ква-
лификувано учество во банката и лицата поврзани со 
него.  

19. При пополнувањето на образецот П2 соодветно 
се применуваат правилата според кои се пополнува 
образецот П1, објаснети во глава III од ова упатство. 

 
V. КАПИТАЛНИ ДЕЛОВИ ВО НЕФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ (ОБРАЗЕЦ П3) 
 
20. Образецот П3 ги опфаќа капиталните делови на 

банката во нефинансиски институции за кои важат 
лимитите од точка 23 и 24 од Одлуката. 

21. Образецот П3 се пополнува со примена на след-
ниве правила: 

- Во колоната бр. 2 се внесуваат сите нефинансиски 
институции (друштва) во кои банката има капитални 
делови, заедно со лицата поврзани со нив кои се клиен-
ти на банката; 

- Во колоната бр. 3 - „матичен број“, се внесува ма-
тичниот број на нефинансиската институција и на ли-
цата поврзани со неа; 

- Во колоната бр. 4 - „капитален дел“, се внесува 
збирот на износот на вложувањето на банката во нефи-
нансиската институција коешто претставува изложе-
ност на кредитен реизик (на нето-основа), износот на 
вложувањето коешто претставува изложеност на паза-
рен ризик (точка 5 од Одлуката) и износот на вложува-
њето во нефинансиската институција коешто се мери 
по објективна вредност преку билансот на успех; 

- Во колоната бр. 5 - „одбитни ставки“, се наведува 
износот на одбитните ставки коишто, согласно со точ-
ка 25 од Одлуката, не се земаат предвид при утврдува-
њето на лимитот на вложувањата во нефинансиски ин-
ституции; 

- Колоната бр. 6 - „капитален дел (нето)“, ја прика-
жува разликата помеѓу капиталниот дел (колона бр. 4) 
и износот на одбитните ставки (колона бр. 5) и служи 
како основа за утврдување на лимитите на вложувања-
та во нефинансиски институции; 

- Во колоната бр. 7 - „СС 1“, се внесува износот на 
сопствените средства утврден согласно со точка 9 став 
2 од Одлуката (збир на основниот капитал и дополни-
телниот капитал I, намален за одбитните ставки од 
основниот капитал и дополнителниот капитал I); 

- Колоната бр. 8 - „% од СС 1“, претставува однос 
помеѓу капиталниот дел којшто е основа за утврдување 
на лимитот (колона бр. 8) и сопствените средства на 
банката (колона бр. 7). Оваа колона го прикажува по-
читувањето на банката на лимитот за вложувањата во 
поединечни нефинансиски институции; 

- Колоната бр. 9 се пополнува само во случаите ко-
га банката остварила надминување на лимитот на вло-
жувањата во нефинансиски институции, согласно со 
точка 27 од Одлуката. 

 
VI. ГОЛЕМИ ИЗЛОЖЕНОСТИ НА БАНКАТА  

(ОБРАЗЕЦ П4) 
 
22. Во образецот П4 се внесуваат сите изложености 

на банката кон поединечни лица - клиенти коишто се 
еднакви или надминуваат 10% од нејзините сопствени 
средства. 
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23. При пополнувањето на колоните бр. 2 до 6, со-
одветно се применуваат правилата од точките 6, 7, 8, 9 
и 10 од ова Упатство, додека колоните бр. 7, 8 и 9 се 
пополнуваат со соодветна примена на правилата од 
точките 13 и 14 од ова упатство. 

24. Во колоната бр. 10 - „одбитни ставки“, се наве-
дува износот на одбитните ставки коишто, согласно со 
точка 18 од Одлуката, не се земаат предвид при утвр-
дувањето на лимитот на вкупниот износ на големи из-
ложености од точка 16 од Одлуката. 

25. Колоната бр. 11 - „изложеност“, се добива како 
разлика помеѓу колоните бр. 6 и 10 и се однесува на из-
ложеноста на банката којашто претставува основа за 
пресметка на лимитот на агрегатниот износ на големи 
изложености. 

 
VII. ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА 

БАНКАТА И НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО НЕФИНАН-
СИСКИ ИНСТИТУЦИИ (ОБРАЗЕЦ П5) 

 
26. Во образецот П5 се дава збирен преглед на 

вкупната изложеност на банката и на вложувањата во 
нефинансиски институции, прикажани во обрасците 
П1, П2, П3 и П4.  

27. Во колоната бр 3 - „износ“, се внесува соодвет-
ниот износ на вкупната изложеност, односно вложува-
њата во нефинасиски институции, и тоа: 

- Во редот бр. 1 се внесува вкупната изложеност 
кон лицата со посебни права и одговорности, односно 
износот од образецот П1, ред. бр. I, колона бр. 8; 

- Во редот бр. 2 се внесува вкупната изложеност 
кон подружници на банката и акционери со квалифику-
вано учество во банката, прикажан во образецот П2, 
ред. бр. III, колона бр. 8; 

- Редот бр. 3 претставува збир на редовите бр. 1 и 2, 
односно ја прикажува вкупната изложеност на банката 
кон лицата поврзани со неа, којашто претставува осно-
ва за утврдување на лимитите на изложеноста; 

- Во редот бр. 4 се внесува износот на вкупните ка-
питални делови на банката во нефинансиски институ-
ции од образецот П3, ред. бр. I, колона бр. 6; 

- Во редот бр. 5 се внесува вкупниот износ на голе-
ми изложености на банката, односно износот од обра-
зецот П4, ред. бр. I, колона 11. 

28. Во колоната бр. 4 - „намалување“, се внесува из-
ложеноста кон клиенти коишто се јавуваат како дел од 
изложеноста на банката кон неколку групи поврзани 
лица, односно капиталниот дел во нефинансиски ин-
ституции коишто се јавуваат како дел од капиталните 
делови на банката во неколку групи поврзани нефинан-
сиски институции.  

Пример:  
Изложеноста на банката кон едно лице изнесува 

100 денари. Тоа лице е дел од изложеноста на банката 
кон три групи поврзани лица, односно во колоната бр. 
3 - „износ“, е вклучено во вкупен износ од 300 денари. 
Заради реално утврдување на агрегатните лимити, во 
колоната бр. 4 - „намалување“, се внесува износот од 
200 денари.  

29. Колоната бр. 5 - „износ за пресметка“, e разли-
ката помеѓу износите од колоните бр. 3 и 4 и претста-
вува основа за пресметка на агрегатните лимити на из-
ложеноста и на капиталните делови во нефинансиски 
институции. 

30. Во колоната бр. 6 - „сопствени средства“, се 
внесува износот на сопствените средства на банката, 
при што се следат следниве правила: 

- доколку вкупниот износ на изложеноста од редо-
вите бр. 1, 2 и 5 ја вклучува и изложеноста на пазарен 
ризик, во оваа колона се внесува износот на сопствени-
те средства утврден согласно со точка 9 став 1 од Од-
луката (СС 2). Овој износ на сопствени средства се 
внесува и во редот бр. 4 од оваа колона; 

- доколку вкупниот износ на изложеноста од редо-
вите бр. 1, 2 и 5 се состои само од изложеноста на кре-
дитен ризик, во оваа колона се внесува износот на 
сопствените средства утврден согласно со точка 9 став 
2 од Одлуката (СС 1). 

31. Колоната бр. 7 - „% од сопствените средства“, 
претставува однос помеѓу колоните бр. 5 и 6 и го пока-
жува почитувањето на банката на лимитите на изложе-
носта од точките 15 и 16 од Одлуката, односно на ли-
митот на агрегатниот износ на капитални делови во не-
финансиски институции од точка 23 од Одлуката.  

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
32. Одредбите од ова упатство што се однесуваат на 

банките се применуваат и на штедилниците. 
Филијалите на странски банки се должни соодветно 

да ги применуваат одредбите од ова упатство, имајќи 
ги предвид одредбите од Законот за банките и подза-
конските акти донесени врз основа на овој Закон со 
кои се регулира работењето на филијалите на странски 
банки во Република Македонија. 

33. Ова упатство влегува во сила на денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 30.06.2008 година. 

34. Со влегувањето во сила на ова упатство, преста-
нува да важи Упатството за спроведување на Одлуката 
за примена на член 35 и член 36 од Законот за банките 
бр. 2894 од 04.09.2001 година. 

 
  Бр.  4183                        

26 јуни 2008 година                         Гувернер, 
    Скопје                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ 
1434. 

Врз основа на член 228, од Законот за работни од-
носи, Сојузот на синдикатите на Македонија и Органи-
зацијата на работодавачи на Македонија, на 19.06.2008 
година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОПШТИ-
ОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА СТОПАНСТВОТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Важноста на Општиот колективен договор за сто-

панството на Република Македонија, склучен на ден 
14.06.2006 година се продолжува до 14.06.2009 година. 

2. Спогодбата се регистрира во Министерството 
надлежно за работите од областа на трудот и се објаву-
ва во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.0101-203/1 Бр.0101-1/2 

19 јуни 2008 година 19 јуни 2008 година 
          Скопје Скопје 

 
Сојуз на синдикатите 

на Македонија 
Претседател, 

Организација на работодавачи 
на Македонија 
Претседател, 

Ванчо Муратовски, с.р. Димитар Стојановски, с.р. 
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 
1435. 

Врз основа на член 5 точка (а) и (б), член 9 став (3) 
и член 12 став (1) од Законот за државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/03, 
70/06 и 55/07) и член 8 од Уредбата за условите и по-
стапката за поднесување на извештај до Комисијата за 
државна помош и за оценување на државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
ден 24.04.2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се оценува како компатибилна државната по-

мош, во износ од 134.265.687,40 денари, доделена од 
страна на Владата на Република Македонија на „СИЛ-
МАК“ ДООЕЛ Јегуновце, со договорот за снабдување 
со електрична енергија за периодот од 01.01.2006 годи-
на до 30.09.2006 година бр. 02-3697, односно 03-580 од 
14.07.2006 година, помеѓу ова претпријатие и оператор 
на електропреносниот систем на Македонија Акцио-
нерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во држав-
на сопственост – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, 1000 
Скопје (во натамошниот текст: МЕПСО). 

2. Се одобрува државната помош од точката 1 од 
оваа одлука. 

 
Бр. 10-212/1   

24 април 2008 година                       Претседател, 
           Скопје                      Чедомир Краљевски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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