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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ЗАКОН

4157.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
„ВЕТЕРЕН ПАРК БОГДАНЦИ – ВТОРА ФАЗА“,

лика Македонија издаваат

КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ КРЕДИТНАТА БАНКА
ЗА ОБНОВА – КФВ И АД ЕЛЕМ

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА

Член 1

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ
ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ, НАМЕНЕТ ЗА ФИНАН-

Република Македонија го гарантира намирува-

СИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ВЕТЕРЕН ПАРК БОГ-

њето на обврските и исполнувањето на одредбите

ДАНЦИ – ВТОРА ФАЗА“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕ-

од Договорот за заем, кој ќе се склучи меѓу Кредит-

ЃУ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА – КФВ

ната банка за обнова – КФВ и АД ЕЛЕМ за финан-

И АД ЕЛЕМ

сирање на проектот „Ветерен парк Богданци – втора фаза“ во износ од 18.000.000 EВРА, во рокови и

Се прогласува Законот за гаранција на Република

услови предвидени во Договорот за заем, доколку

Македонија на обврските по Договорот за заем, наме-

АД ЕЛЕМ не ги исполнува и сервисира обврските

нет за финансирање на проектот „Ветерен парк Бог-

од Договорот за заем.

данци – втора фаза“, кој ќе се склучи меѓу Кредитната
Член 2

банка за обнова – КФВ и АД ЕЛЕМ,
што Собранието на Република Македонија го до-

Условите и начинот на користење на заемот од чле-

несе на седницата одржана на 11 декември 2018 го-

нот 1 од овој закон, се утврдуваат со Договорот за

дина.

заем, кој ќе се склучи меѓу Кредитната банка за обнова
– КФВ и АД ЕЛЕМ за финансирање на проектот „ВетеБр. 08-7135/1

Претседател

11 декември 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

рен парк Богданци – втора фаза“.
Член 3
Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за

Претседател

заем од членот 1 од овој закон, како и сервисирањето

на Собранието на Република

на заемот ќе го врши АД ЕЛЕМ од приходите кои ги

Македонија,

остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот

м-р Талат Џафери, с.р.

за заем.

12 декември 2018
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Член 4

prej 18.000.000 euro, në afate dhe kushte të parapara në

Рокот на отплата на заемот од членот 1 од овој закон е 12 години, со вклучен грејс период од три го-

Marrëveshje për hua, nëse SHA ELEM nuk i plotëson dhe
servison detyrimet e Marrëveshjes për hua.

дини.
Каматната стапка е фиксна каматна стапка и истата
дополнително ќе биде утврдена на денот на потпишу-

Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua, që do të

вање на договорите.
Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои

lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim - KFV dhe
SHA ELEM për financimin e projektit "Parku Eolik

пристигнуваат за плаќање на 15 мај и 15 ноември.
АД ЕЛЕМ ќе и плати на Кредитната банка за обно-

Bogdanc - faza e dytë".

ва - КФВ еднократна провизија во висина од 0,75% од
Neni 3

износот на заемот.
АД ЕЛЕМ ќе и плаќа на Кредитната банка за обно-

Të gjitha detyrimet që dalin nga Marrëveshja për hua

ва - КФВ провизија во висина од 0,25% од неповлече-

nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t’i kryejë

ниот дел од заемот на годишно ниво.

SHA ELEM nga të hyrat që i realizon, në afate dhe kushte
të përcaktuara në Marrëveshjen për hua.

Член 5
Neni 4

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои
произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и АД ЕЛЕМ ќе
склучат посебен договор.

то во „Службен весник на Република Македонија“.

për pagesë më 15 maj dhe 15 nëntor.
Rindërtim - KFV provizion të njëhershëm në lartësi prej

L I GJ
PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
TË DETYRIMEVE SIPAS MARRËVESHJES PËR
PËR

Huaja do të paguhet në këste gjysmëvjetore që arrijnë
SHA ELEM do t'i paguajë Bankës Kreditore për

__________

DEDIKUAR

Shkalla e kamatës është shkallë fikse e kamatës dhe e
nënshkrimit të marrëveshjeve.

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

TË

vjet, me grejs periudhë të përfshirë prej tre vitesh.
njëjta në mënyrë plotësuese do të përcaktohet në ditën e

Член 6

HUA,

Afati i pagimit të huas nga neni 1 i këtij ligji është 12

FINANCIMIN

E

0,75% të shumës së huas.
SHA ELEM do t'i paguajë Bankës Kreditore për
Rindërtim - KFV provizion në lartësi prej 0,25% të pjesës
së patërhequr të huas në nivel vjetor.

PROJEKTIT "PARKU EOLIK BOGDANC - FAZA E
DYTË", QË DO TË LIDHET NDËRMJET BANKËS
KREDITORE PËR RINDËRTIM - KFV DHE SHA ELEM

Neni 5
Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të
ndërsjella që rrjedhin nga Marrëveshja për hua dhe

Neni 1
Republika e Maqedonisë e garanton shlyerjen e

Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe SHA
ELEM do të lidhin marrëveshje të veçantë.

detyrimeve dhe përmbushjen e dispozitave të Marrëveshjes
për hua, që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për
Rindërtim - KFV dhe SHA ELEM për financimin e
projektit "Parku Eolik Bogdanc - faza e dytë" në shumë

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4158.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

12 декември 2018
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Државниот
универзитет во Тетово а за потребите на Економскиот факултет во Тетово.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со ректорот на Државниот универзитет во Тетово, со кој се
уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10145/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 228
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4159.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЕКОНОМСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

12 декември 2018
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Економскиот
факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со деканот на Економскиот факултет при Универзитетот
„Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10147/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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4160.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари – книги и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Општина
Охрид, а за потребите на Средното општинско стручно училиште „Св Кирил и Методиј“ - Охрид.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10148/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 декември 2018
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4161.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Стр. 10 - Бр. 228
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Општина Струмица, а за потребите на Средното општинско училиште „Јане Сандански“ - Струмица.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10149/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

12 декември 2018
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4162.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и
140/2018) и член 1 и член 3 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 98/2016 и 164/2017,) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ
НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР
1. Од должноста членови на Советот за соработка
со и развој на граѓанскиот сектор, се разрешуваат:
- Катерина Јовчевска од редот на вработените во
органите на државната управа;
- Андреја Стојковски на предлог на организациите
регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации.
2. За членови на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, се назначуваат:
- Виктор Митевски од редот на вработените во органите на државната управа;
- Љупчо Петковски на предлог на организациите
регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-10871/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4163.
Врз основа на член 13 од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012, 144/2014, 33/2015,
104/2015 и 215/2015) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и
140/2018), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 4 декември 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ ЗА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
1. За претседател, заменик на претседателот и членови на Советот за јавно приватно партнерство се именуваат:
а) за претседател
- Крешник Бектеши
б) за заменик на претседателот
- д-р Љупчо Петкуќески
в) за членови:
- Викторија Јовчевски Спиркоска
- Ангелина Бачановиќ
- Лиридона Буши
- Трајче Ангеловски
- Бетим Ламалари
- Љуљзиме Нуредини – Мехмеди
- Сања Ѓуровска
- Наташа Вртеска
- Данела Арсовска
- Мирослав Трајановски
- Саша Максимовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-10872/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4164.
Врз основа на член 142 од Законот за авторското
право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011, 147/2013,
154/2015 и 27/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ЧЛЕН
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА
1. Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска се разрешува од должноста вршител на должноста член на
Комисијата за посредување во авторското право и
сродните права, на нејзино барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-10873/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4165.
Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“
бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016 и
64/2018), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 4 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1.За директор на Државниот испитен центар се именува Лидија Ѓошевска, досегашен в.д. директор на
Центарот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-10874/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

4166.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.
43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014,
132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015,
17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 4 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
КЛИНИЧКА БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“
- БИТОЛА
1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „д-р Трифун Пановски“ - Битола, се именува Славчо Крстевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-10875/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

4167.
Врз основа на член 124 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016 и 127/2016, 67/2017 и
64/2018 ) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007,
19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014,
196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 4 декември 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН–
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„ИДНИНА“ – СКОПЈЕ
1. Златко Маројевиќ се разрешува од должноста
член на Училишниот одбор - претставник на основачот
на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје.
2. За член на Училишниот одбор - претставник на
основачот на Посебното основно училиште „Иднина“ –
Скопје, се именува Александра Петковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-10876/1
4 декември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
4168.
Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БАРАЊАТА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ
СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ ВО КОЈА БИЛО ФАЗА
НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ, КАКО И
ХИГИЕНСКИТЕ БАРАЊА ЗА ДОБРИТЕ ПРАКСИ
ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ (*)
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за барањата за операторите со храна за животни
во која било фаза на производство, преработка и
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дистрибуција на храната за животни, како и хигиенските барања за добрите пракси за исхрана на животните(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/12).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-12101/2
7 декември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4169.
Врз основа на член 24 ставови (6) и (7) од Законот
за безбедност на храната за животни („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12,
33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА БАРАЊАТА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА ЗА
ЖИВОТНИ ВО КОЈА БИЛО ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ДИСТРИБУЦИЈА НА
ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ, КАКО И ХИГИЕНСКИТЕ БАРАЊА ЗА ДОБРИТЕ ПРАКСИ ЗА ИСХРАНА
НА ЖИВОТНИТЕ (*)
Член 1
Предмет на уредување
Со овој правилник се пропишуваат барања кои треба да ги исполнат операторите со храна за животни во
однос на хигиенските барања во примарното производство, барањата во било која фаза од производство, преработка и дистрибуција на храната за животни во однос на објектите, опремата, начинот на водење евиденција на преземените мерки и постапки, хигиенските
барања за добри пракси за исхрана на животните во однос на напасувањето како и барањата за објектите за
Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ)
број 183/2005 на Европскиот парламент и на Советот од 12 јануари 2005 година со која се утврдуваат условите за хигиена на храната за животни (CELEX број 32005R0183), изменета и дополнета
со Регулатива на Комисијата (EУ) број 225/2012 од 15 март 2012
година за изменување на Анекс II од Регулативата (EЗ) број
183/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со
одобрување на објекти кои ставаат во промет, за користење во
храна за животни, на производи добиени од растителни масла и
мешавина на масти и во врска со посебните барања за производство, складирање, транспорт и испитување на диоксини на масла,
масти и на производи добиени од нив (CELEX број 32012R0225)
и Регулатива на Комисијата (EУ) 2015/1905 од 22 октомври 2015
година за изменување на Анекс II од Регулативата (EЗ) број
183/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со испитувањето на диоксини на масла, масти и на производи добиени
од нив (CELEX број 32015R1905).
(*)

одгледување на животни и опремата за хранење на животни, начинот на хранење, складирање и дистрибуција
на храната.
Член 2
Поими
(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност
на храната и Законот за безбедноста на храната за животни се применуваат и во овој правилник, доколку со
овој правилник не е поинаку уредено.
(2) Одделни поими употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1) „серија“ е идентификувано количество на храна
за животни одредена да има заеднички карактеристики,
како што се потекло, сорта, вид на пакување, пакувач,
испраќач или етикета и во случај на производствени
процеси, производна единица на еден објект која користи униформни производствени параметри или поголем број на такви единици, кога храната за животни е
произведена во континуиран редослед и е складирана
заедно;
2) „производ добиен од масла и масти“ е секој производ добиен директно или индиректно од сурови или
обновени (третирани/рециклирани) масла и масти од
олеохемиска или биодизел преработка или дестилација, хемиско или физичко рафинирање, освен:
- рафинирано масло;
- производи добиени од рафинирано масло и
- фуражни адитиви;
3) „мешање на масти“ е производство на крмна смеса или, во случај кога сите компоненти се добиени од
исти растителни или животински видови, на материјали за храна за животни со мешање на сурови масла, рафинирани масла, животински масти, обновени масла
од операторите со храна кои спаѓаат во доменот на
прописите од областа на безбедноста на храната или
производи добиени од нив за производство на мешано
масло или маснотии, со исклучок на:
- исклучиво складирање на последователни серии и
- исклучиво мешање на рафинирани масла и
4) „рафинирани масла или масти“ се масла или
масти кои биле подложени на процес на рафинирање
со целосно или делумно отстранување на нечистотии или несакани компоненти со хемиски / физички
третман.
Член 3
Хигиенски барања за примарно производство
(1) Операторите со храна за животни во примарно производство треба да обезбедат дека активностите се спроведуваат и управуваат на начин кој ги
спречува, елиминира или намалува опасностите кои
можат да ја загрозат безбедноста на храната за животни.
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(2) Операторите со храна за животни треба да обезбедат дека примарните производи кои се произведени,
подготвени, исчистени, спакувани и транспортирани
под нивна одговорност, се заштитени од контаминација и расипување.
(3) Операторите со храна за животни треба да ги исполнат барањата од ставовите (1) и (2) на овој член во
согласност со барањата за контрола на опасности,
вклучувајќи ги и:
1) мерките за контрола на опасна контаминација која произлегува од воздухот, почвата, водата, ѓубрива,
производи за заштита на растенија, биоцидни производи, ветеринарно - медицински препарати како и од
ракувањето и нештетното отстранување на отпад и
2) мерките кои се однесуваат на здравјето на растенијата, здравствената заштита на животните и заштита
на животната средина кои имаат импликации на безбедноста на храната за животни, вклучувајќи програми
за мониторинг и контрола на зоонози и причинители на
зоонози.
(4) Каде што е соодветно, операторите со храна за
животни треба да преземат соодветни мерки, а особено:
1) да ги одржуваат чисти и кога е неопходно по
чистењето, да вршат дезинфекција на соодветен начин
на просториите, опремата, контејнерите, гајбите и возилата кои се користат за производство, подготовка,
сортирање, пакување, складирање и транспорт на храна за животни;
2) да обезбедат хигиенски услови за производство,
транспорт и складирање и чистота на храната за животни;
3) секогаш кога е неопходно, да користат чиста вода за да спречат опасна контаминација;
4) да спречат животните и штетниците да предизвикаат опасна контаминација;
5) со цел да спречат предизвикување на опасна контаминација, одделно и на безбеден начин да складираат
и да ракуваат со отпадот и со опасните супстанции;
6) да обезбедат дека материјалите за пакување не
претставуваат извор на опасна контаминација за храната за животни и
7) да ги земат во предвид резултатите од сите релевантни анализи спроведени на мострите земени од примарните производи или други мостри релевантни за
безбедноста на храната за животни.
Член 4
Упатства за добри пракси во примарното
производство
(1) Операторите со храна за животни треба да изготват упатства за добри пракси или за примена на
принципите за анализа на опасност и критични контролни точки (во понатамошниот текст: HACCP) и ис-
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тите треба да содржат насоки за добри пракси за контрола на опасности во примарното производство на
храна за животни.
(2) Упатствата за добри производни пракси треба да
вклучуваат соодветни информации за опасностите кои
произлегуваат при примарното производство на храна
за животни и активностите кои се превземаат за контрола на опасностите, вклучувајќи релевантни мерки
кои се пропишани во националното законодавство или
програмите, како што се:
1) контрола на контаминација како што се микотоксини, тешки метали, радиоактивен материјал;
2) употреба на вода, органско ѓубре и ѓубриво;
3) правилна и соодветна употреба на производи за
заштита на растенија и биоцидни производи како и
нивна следливост;
4) правилна и соодветна употреба на ветеринарномедицински препарати и адитиви на храна за животни
како и нивна следливост;
5) подготовка, складирање и следливост на сировини за храна за животни;
6) правилно нештетно отстранување на угинати животни, отпад и ѓубре;
7) заштитни мерки за спречување на појава на заразни болести кои се пренесуваат на животните преку
храната за животни и начинот на известување на
Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата)за истото;
8) процедури, пракси и методи за да се обезбеди дека храната за животни е произведена, подготвена, спакувана, складирана и транспортирана под соодветни
хигиенски услови, вклучувајќи ефикасно чистење и
контрола на опасности и
9) податоци кои се однесуваат на водење на евиденција.
Член 5
Водење евиденција во примарно производство
(1) Операторите со храна за животни треба да водат
евиденција за преземените мерки и постапки за контрола на опасности, на соодветен начин и во период пропорционално со природата и обемот на активноста со
храна за животни.
(2) Операторите со храна за животни треба да обезбедат податоците содржани во евиденцијата од став (1)
на овој член да ѝ бидат достапни на Агенцијата.
(3) Операторите со храна за животни треба да водат
евиденција за:
1) секоја употреба на производи за заштита на растенија и биоцидни производи;
2) употреба на генетски модифицирано семе;
3) секоја појава на штетници или болести кои може
да влијаат на безбедноста на примарните производи;
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4) резултатите од сите анализи спроведени на примероци земени од примарни производи или други примероци земени за дијагностички цели од важност за
безбедноста на храната за животни и
5) изворот и количеството на секоја внесена храна
за животни, како и дестинацијата и количеството на секоја изнесена храна за животни.
(4) Операторите со храна за животни при водење на
евиденција за активностите кои ги спроведуваат на
фарма може да користат стручна помош од други лица,
и тоа: доктори по ветеринарна медицина, агрономи или
фармски техничари.
Член 6
Барања за простории и опрема во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храната за
животни
(1) Просториите за производство и складирање на
храна за животни, опремата, контејнерите, гајбите, возилата и нивното непосредно опкружување треба да
бидат чисти и да се спроведуваат ефикасни програми
за контрола на штетници.
(2) Поставеноста, дизајнот, конструкцијата и големината на просториите и опремата треба да:
1) овозможува соодветно чистење и/или дезинфекција;
2) бидат такви за да го намалат ризикот од грешка и
да овозможат избегнување на контаминација, вкрстена
контаминација и било какви несакани ефекти на безбедноста и квалитетот на производите. Машините кои
доаѓаат во контакт со храната за животни треба да се
сушат по секој процес на чистење со течност.
(3) Операторите со храна за животни, во согласност
со воведените постапки, треба да прават редовни проверки на просториите и опремата кои се користат за
мешање и/или производство на храната за животни
и/или за други активности за производство.
(4) Сите ваги и инструменти за мерење кои се користат во производството на храна за животни треба да
бидат соодветни за степенот на тежина или волуменот
кој треба да се мери и треба редовно да се тестираат за
точност.
(5) Сите миксери кои се користат во производството на храна за животни треба да бидат соодветни за
степенот на тежина или волуменот на материјали кои
се мешаат и треба да создаваат соодветни хомогени мешавини и хомогени раствори. Операторите со храна за
животни треба да ја докажат ефикасноста на миксерите
во поглед на хомогеноста.
(6) Просториите треба да имаат соодветно природно и/или вештачко осветлување.
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(7) Одводните системи треба да бидат соодветни за
целта за која се наменети, да бидат дизајнирани и конструирани на таков начин со кој се спречува контаминација на храната за животни.
(8) Водата која се користи во производството на
храна за животни треба да биде со квалитет кој е соодветен за животните, а цевките за вода треба да бидат
изработени од материјал од инертна природа. Водата
која се користи во производство за храна за животни
треба да ги исполнува барањата за водата за пиење согласно Правилникот за барања за безбедност и квалитет
на водата за пиење(*1).
(9) Отпадната вода, отпадот и дождовницата треба
да се отстранат на начин кој гарантира дека не се доведува во прашање опремата и безбедноста и квалитетот
на храната за животни. Расипувањето и прашината треба да се контролираат заради спречување на насобирање на штетници.
(10) Прозорците и другите отвори, каде што е неопходно, треба да бидат обезбедени против штетници.
Вратите треба да бидат цврсто затворени и да бидат
обезбедени против штетници кога се затворени.
(11) Кога е неопходно, плафонот и горните постројки треба да бидат дизајнирани, конструирани и финализирани така што ќе ја спречат акумулацијата на нечистотии и ќе ја намалат кондензацијата, порастот на
штетни мувли и распространувањето на честички што
може да влијае на безбедноста и квалитетот на храната
за животни.
(12) Објектите во кои се извршуваат една или повеќе од следните операции за ставање во промет на производи кои се користат во храната за животни треба да
бидат претходно одобрени согласно член 27 од Законот
за безбедност на храната за животни (*2):
1) преработка на сирово растително масло, освен
она кое е наменето за исхрана на луѓето;
2) олеохемиско производство на масни киселини;
3) производство на биодизел и
4) мешање на масти.
(13) Операторите со храна за животни треба да располагаат со доволен број на персонал кој има вештини
и квалификации неопходни за производство на засегнатите производи.
(14) Операторите со храна за животни треба да располагаат со организациона шема во која се прикажани
квалификациите во однос на стручната подготовка и
работното искуство како и одговорностите на персоналот задолжен за надзор која треба да ѝ биде достапна
на Агенцијата.
(15) Целиот персонал на операторите со храна за
животни треба писмено да биде информиран за своите
работни обврски, особено при промена на работните
обврски со цел да се обезбеди потребниот квалитет на
производот.
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Член 7
Барања за производство во сите фази на производство,
преработка и дистрибуција на храната за животни
(1) Операторот со храна за животни во сите фази на
производство, преработка и дистрибуција на храната за
животни треба да назначи лице одговорно за производството.
(2) Операторите со храна за животни треба да обезбедат дека различните фази од производството се спроведуваат согласно претходно воспоставените пишани
процедури и упатства чија цел е да се дефинираат, контролираат и управуваат критичните точки во процесот
на производство.
(3) Операторите со храна за животни треба да преземат технички или организациони мерки со цел да се
избегне или намали секоја вкрстена контаминација или
грешка. Во текот на производството треба да постојат
доволен број и соодветни мерки за контрола .
(4) Операторите со храна за животни треба да воспостават мониторинг на присуството на недозволени
материи, непожелни супстанции и други контаминенти
во храната за животни кои се поврзани со здравјето на
луѓето или животните и треба да воведат соодветни
методи за контрола со цел да се намали ризикот.
(5) Отпадот и материјалите кои не се соодветни како храна за животни треба да бидат одвоени и идентификувани. Сите материјали кои содржат опасни количества на ветеринарно медицински препарати, загадувачи или други опасности треба нештетно да се отстранат на соодветен начин и не треба да се користат
како храна за животни.
(6) Операторите со храна за животни треба да преземат соодветни мерки за да обезбедат ефикасна следливост на производите.
(7) Објектите за мешање на масти кои ставаат во
промет производи кои се наменети за употреба во храната за животни, треба сите производи кои се користат
во храната за животни да ги чуваат физички одвоено
од производите наменети за други цели, освен ако овие
производи се во согласност со барањата од:
1) член 44 став (2) од Законот за безбедност на храната(*3) и
2) Прилог 1 од Правилникот за листа на непожелни
супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување
на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното
ниво(*4).
(8) Означувањето на производите треба јасно да
упатува дали тие се користат во храната за животни
или за друга намена. Доколку за одредена серија на
производот е означено дека не е наменета за употреба
во храна за животни, ознаката не треба да се менува во
подоцнежна фаза од страна на операторот.
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(9) Кога е соодветно, при означувањето на суровините за храна за животни согласно член 17 од Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни(*5), треба да се користат ознаките од
Правилникот за условите за ставање во промет на суровини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот
документ или на пакувањето и листа на суровини за
храна за животни(*6).
Член 8
Контрола на квалитет во сите фази на производство,
преработка и дистрибуција на храната за животни
(1) Операторите со храна за животни во сите фази
на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни каде што е соодветно, треба да назначат
стручно лице одговорно за контрола на квалитет.
(2) Операторите со храна за животни, како дел од
системот за контрола на квалитет, треба да имаат пристап до акредитирана лабораторија за контрола на храната за животни.
(3) Операторите со храна за животни, треба да изготват план во пишана форма за контрола на квалитет
и истиот да го имплементира. Планот треба да вклучува проверки на критичните контролни точки во процесот на производство, постапки за земање примероци и
фреквенција, методи на анализи и нивна фреквенција,
усогласеност со спецификациите, како и дестинацијата
во случај на неусогласеност, од преработени материјали до крајни производи.
(4) Операторите со храна за животни треба да водат
документација за суровините кои се користат во крајните производи со цел да обезбеди следливост. Документацијата треба да ѝ биде достапна на Агенцијата во
период кој е соодветен на употребата за производите
кои се ставени во промет. Дополнително, треба да се
земе доволно количество примероци од состојките и од
секоја серија производи произведени и ставени во промет или од секој посебен дел од производството (во
случај на непрекинато производство), со помош на постапка која е претходно воведена од страна на производителот и истите треба да се задржат со цел да се обезбеди следливост (редовно во случај на производство за
потребите на производителот). Примероците треба да
се запечатат и обележат со цел да може да бидат лесно
идентификувани и да се складираат под услови кои
спречуваат било каква абнормална промена во составот на примерокот или било какво загадување на истиот. Примероците треба да ѝ бидат на располагање на
Агенцијата во временски период соодветен за употребата на храната за животни која е ставена во промет.
Во случај на храна за животни кои не се одгледуваат за
производство на храна, операторот со храна за животни треба да ги чува единствено примероците од крајните производи.
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Член 9
Следење на диоксини за масла, масти и производи
добиени од нив
(1) Операторите со храна за животни кои ставаат во
промет масла, масти и производи добиени од нив кои
се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси, треба да ги испитуваат овие
производи во акредитирани лаборатории за количината
на диоксини и PCB слични на диоксин, во согласност
со Правилникот за начинот и постапката за земање
примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни(*7).
(2) Дополнително на HACCP системот на операторот со храна за животни, испитувањата од став (1) на
овој член треба да се извршуваат со најмалку од следните фрекфенции (доколку не е поинаку назначено, серијата од производи кои треба да се испитуваат не треба да надминува 1 000 тони):
1) оператори со храна за животни кои преработуваат сурови растителни масти и масла:
а) 100% од сериите на производите добиени од масла и масти од растително потекло, со исклучок на:
- глицерин,
- лецитин,
- смола и
- производи од потточка б) на оваа точка;
б) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози, користените средства за филтрирање,
употребената земја за избелување и влезните серии на
сурово кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот;
2) оператори со храна за животни кои произведуваат животински масти, вклучително и операторите кои
преработуваат животински масти, една репрезентативна анализа на 5 000 тони со најмалку една репрезентативна анализа годишно од животинска маст и производи добиени од животинска маст, кои припаѓаат на категорија 3 материјал, како што е наведено во точка 3 од
Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло(*8) или од објект, одобрен во согласност со
член 51 од Законот за безбедност на храната(*9);
3) оператори со храна за животни кои произведуваат рибино масло:
а) 100% од сериите од рибино масло доколку се
произведени од:
- производи добиени од рибино масло, освен рафинирано рибино масло;
- рибници без историја на мониторинг, со неодредено потекло или од Балтичкото Море;
- рибни нуспроизводи од објекти за преработка на
риба за исхрана на луѓе кои не се одобрени согласно
одредбите од член 27 од Законот за безбедност на храната за животни (*2) и

Бр. 228 - Стр. 17

- риби од видовите Micromesistius poutassou и видови од фамилијата Clupeidae;
б) 100% од излезните серии од производи добиени
од рибино масло, освен рафинирано рибино масло;
в) една репрезентативна анализа на 2 000 тони за
рибино масло кое не е наведено во потточката а) на
оваа точка;
г) рибиното масло кое е деконтаминирано со официјално одобрен третман како што е наведено во Прилог 7
од Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни(*10) треба да е анализирано и
документирано како дел од HACCP системот;
4) оператори со храна за животни кои вршат дејност во олеохемиската индустрија кои ставаат во промет храна за животни:
а) 100% од влезните серии на животински масти
кои не се опфатени со точките 2) или 8) на овој став,
рибино масло кое не е опфатено со точките 3) или 8) на
овој став, отпадни масла и масти од оператори со храна
одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла;
б) 100% од сериите на производи добиени од масла
и масти ставени во промет како храна за животни, освен:
- глицерин,
- чисти дестилирани масни киселини настанати со
разделување и
- производи наведени во потточката в) на оваа
точка;
в) сурови масни киселини настанати со разделување, масни киселини естерифицирани со глицерол,
моно и диглицериди на масни киселини, соли на масни
киселини и влезни серии на сурово кокосово масло
треба да се анализирани и документирани како дел од
HACCP системот;
5) оператори со храна за животни кои вршат производство на биодизел кои ставаат во промет храна за
животни:
а) 100% од влезните серии на животински масти
кои не се опфатени со точките 2) или 8) на овој став,
рибино масло кое не е опфатено со точките 3) или 8) на
овој став, отпадни обновени (третирани/рециклирани)
масла и масти од оператори со храна одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла;
б) 100% од сериите на производи добиени од масла
и масти кои се ставаат во промет како храна за животни, освен:
- глицерин,
- лецитин,
- смола и
- производи наведени во потточка в) на оваа точка;
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в) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози и суровото кокосово масло треба да се
анализирани и документирани како дел од HACCP системот;
6) оператори со храна за животни кои управуваат со
објекти за мешање на масти, каде операторот со храна
за животни може да одбере една опција:
а) 100% од влезните серии на сурово кокосово
масло, животински масти кои не се опфатени со точките 2) или 8) на овој став, рибино масло кое не е опфатено со точките 3) или 8) на овој став, отпадни обновени
(третирани/рециклирани) масла и масти од оператори
со храна одобрени за производство на храна наменета
за исхрана на луѓето и мешани масти и масла и производи добиени од масла и масти, освен:
- глицерин,
- лецитин,
- смола и
- производи наведени во потточка б) на оваа точка;
б) киселите масла од хемиско рафинирање, суровите масни киселини настанати со разделување, чистите
дестилирани масни киселини настанати со разделување
и сапунските талози треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот; или
в) 100% од сериите на мешани масти и масла кои се
користат за храна за животни;
7) операторите со храна за животни кои произведуваат крмни смеси за исхрана на животни, за животни
различни од оние опфатени со точка 6) на овој став:
а) 100% од влезните серии на сурово кокосово
масло, животински масти кои не се наведени во точките 2) или 8) на овој став, рибино масло кое не е наведено во точките 3) или 8) на овој став, отпадни обновени
(третирани/рециклирани) масла и масти кои се од оператори со храна одобрени за производство на храна наменета за исхрана на луѓето и мешани масти и масла и
производи добиени од масла и масти, освен:
- глицерин,
- лецитин,
- смола и
- производи наведени во потточка б) на оваа точка;
б) киселите масла од хемиско рафинирање, сурови
масни киселини настанати со разделување, чистите
дестилирани масни киселини настанати со разделување, користените средства за филтрирање, употребената земја за избелување и сапунските талози треба да
се анализирани и документирани како дел од HACCP
системот;
в) 1% од сериите од произведена мешана храна за
животни што содржат производи наведени во потточките а) и б) на оваа точка;
8) увозници кои ја ставаат во промет следната храна за животни:

12 декември 2018

а) 100% од увезените серии на сирово кокосово
масло, животински масти, рибини масла, отпадни обновени (третирани/рециклирани) масла и масти од
операторите на храна, мешани масти и масла, токофероли екстрахирани од растително масло и токоферил
ацетат направен од него и производи добиени од масла
и масти, освен:
- глицерин,
- лецитин,
- смола,
- производи наведени во потточка б) од оваа точка;
б) кисели масла од хемиско рафинирање, сурови
масни киселини настанати со разделување, чисти дестилирани масни киселини настанати со разделување и
сапунски талози треба да бидат анализирани и документирани како дел од HACCP системот.
(3) Доколку хомогената пратка е поголема од максималната тежина на серијата во согласност со став (2)
на овој член и е земена мостра на репрезентативен начин, тогаш резултатите од анализата на соодветно подготвената и запечатена мостра се сметаат за прифатливи.
(4) Доколку операторот со храна за животни има
документарен доказ дека одредена серија на производ
или сите составни компоненти на одредена серија на
производ, како што е наведено во став (2) на овој член,
која влегува во неговиот објект, веќе е анализирана во
претходната фаза на производство, преработка или
дистрибуција, операторот не треба да ја анализира оваа
серија.
(5) Секоја серија на производи анализирани во согласност со став (2) на овој член треба да биде придружена со документиран доказ дека овие производи, или
сите нејзини составни компоненти, биле анализирани
или биле доставени за анализа во акредитирана лабораторија како што е наведено во став (1) на овој член, со
исклучок на сериите на производи наведени во став (2)
точка 1) потточка б), точка 2), точка 3) потточки в) и г),
точка 4) потточка в), точка 5) потточка в), точка 6) потточка б), точка 7) потточка б) и точка 8) потточка б) на
овој член.
(6) Доказот за извршена анализа од став (5) на овој
член треба да ја прати пратката и тестираната серија
или серии и треба да биде документирана во системот
за следливост на добавувачот. Доколку испораката е
добиена од повеќе од една серија или компонента, документарниот доказ треба да се однесува на секоја од
компонентите. Во случај кога анализата се врши на
крајниот производ, аналитичкиот извештај е доказ дека
производот е анализиран.
(7) При секоја испорака на производи наведени во
став (2) точка 2) и точка 3) потточка в) на овој член,
потребно е да се приложи доказ дека овие производи се
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во согласност со барањата од став (2) точка 2) или точка 3) потточка в) на овој член. Доколку е потребно, доказот за анализа кој се однесува на испорачаната серија
или серии треба да биде испратен до примачот кога
операторот ќе ја прими анализата од овластените лаборатории.
(8) Доколку сите дојдовни серии на производи наведени во став (2) точка 5) потточка а) на овој член кои
влегуваат во процесот на производство се анализирани
во согласност со барањата на овој правилник и доколку
може да се утврди дека процесот на производство, манипулирање и складирање не ја зголемува контаминацијата со диоксин, операторот со храна за животни не
треба да го анализа крајниот производ и наместо тоа да
врши анализа според сопствениот HACCP систем.
(9) Доколку нивоата на диоксини ги надминуваат
утврдените максимални нивоа од Прилог 1 Дел 5 точки
1) и 2) од Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на
истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното
ниво(*11) лабораторијата која врши анализа, како што е
наведено во став (1) на овој член, ја известува Агенцијата во рок од најмногу 24 часа од моментот на добивање на резултатот.
Член 10
Складирање и транспорт во сите фази на производство,
преработка и дистрибуција на храната за животни
(1) Преработената храна за животни треба да се одвои од непреработените суровини за храна за животни
и адитивите, со цел да се спречи било каква вкрстена
контаминација на преработената храна за животни и
треба да се користат соодветни материјали за пакување.
(2) Храната за животни треба да се транспортира во
соодветни контејнери. Храната за животни треба да се
складира на места кои се дизајнирани, прилагодени и
се оддржуваат со цел да се обезбедат добри услови за
складирање и до истите да имаат пристап единствено
лица кои се овластени од страна на операторите со храна за животни.
(3) Храната за животни треба да се складира и транспортира на начин кој овозможува лесна идентификација, со цел да се спречи било каква забуна или вкрстена контаминација и да се спречи расипување на истата.
(4) Контејнерите и опремата кои се користат за
транспорт, складирање, пренесување, ракување и мерење на храната за животни треба да се одржува во чиста
состојба. Треба да се воведат постапки кои гарантираат
намалување на остатоците и трагите од детергенти и
средства за дезинфекција.
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(5) Секое расипување на храната за животни треба
да се намали, односно да се оддржува под контрола со
цел да се намали насобирањето на штетници.
(6) Каде што е соодветно, температурите треба да
се одржуваат на колку е можно пониско ниво со цел да
се спречи кондензација и расипување на храната за животни.
(7) Контејнерите кои се користат за складирање или
транспорт на мешани масти, масла од растително потекло или производи добиени од нив, а кои се наменети за употреба во храна за животни, не треба да се користат за транспорт или складирање на други производи, освен ако тие производи ги исполнуваат барањата од:
1) овој правилник или од член 44 став (2) од Законот за безбедност на храната(*3) и
2) Прилог 1 од Правилникот за листа на непожелни
супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување
на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното
ниво (*4).
(8) Контејнерите од став (7) на овој член треба да се
чуваат одделно од сите други пратки, доколку постои
ризик од контаминација.
(9) Доколку употребата на контејнерите не е можна
на овој начин, тогаш контејнерите треба ефикасно да
се исчистат со цел да се отстранат сите траги на производот, доколку претходно биле користени за производи
кои не ги исполнуваат барањата од:
1) овој правилник или од член 44 став (2) од Законот за безбедност на храната(*3) и
2) Прилог 1 од Правилникот за листа на непожелни
супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување
на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното
ниво (*4).
(10) Животинските масти кои припаѓаат на категорија 3 материјал, како што е наведено во точка 3 од
Листата на категоризирани нуспроизводи од животинско потекло(*8), наменети за употреба во храна за животни се чуваат и превезуваат во согласност со Законот
за нуспроизводи од животинско потекло(*12).
Член 11
Водење евиденција во сите фази освен во примарното
производство
(1) Сите оператори со храна за животни, вклучувајќи ги и оние кои дејствуваат единствено како трговци
кои не го складираат производот во нивните објекти,
треба да водат евиденција за податоци кои содржат информации за набавката, производство и продажбата со
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цел да постои ефикасна следливост од моментот на
прием до моментот на испорака, вклучувајќи го и извозот до крајната дестинација.
(2) Операторите со храна за животни, со исклучок
на оние кои дејствуваат единствено како трговци кои
не го складираат производот во нивните објекти, треба
да водат евиденција која се состои од:
1) документација за процесот на производство и
контролите на храната за животни. Операторите со
храна за животни треба да имаат систем за документирање дизајниран да дефинира и обезбеди управувањето
со критичните контролни точки во процесот на производство и да се воведе и спроведе план за контрола на
квалитет. Операторите со храна за животни треба да ги
чуваат резултатите од релевантните контроли. Наведената документација треба да се води на начин кој овозможува следливост на производниот процес на секоја
серија производи кои се ставаат во производство и да
се одреди одговорноста, во случај на поплаки;
2) документација за следливост, особено за:
а) адитиви за храна за животни во однос на:
– природата и количеството на произведени адитиви, датумите на производство и каде што е соодветно, бројот на серијата или на посебниот дел од производството, во случај на непрекинато производство и
– име и адреса на објектот до кој биле доставени
адитивите, природата и количеството на адитиви кои
се доставени и, онаму каде што е соодветно, бројот на
серијата или на посебниот дел од производството, во
случај на континуирано производство;
б) производи кои се директни или индиректни извори на протеини, кои се произведени со помош на посебни технички постапки и кои се ставени во промет
како храна за животни или како составен дел на храната за животни во однос на:
– природата на производите и произведеното количество, датумите на производство и каде што е соодветно, бројот на серијата или на посебниот дел од производството, во случај на непрекинато производство и
– името и адресата на објектите или корисниците
(објекти или фармери) на кои овие производи им биле
доставени, придружени со информација за природата и
количината на доставените производи и каде што е соодветно, бројот на серијата или на посебниот дел од
производството, во случај на континуирано производство;
в) премикси, податоци за:
– името и адресата на производителите или доставувачите на адитивите, природата и количеството на
употребените адитиви и каде што е соодветно, бројот
на серијата или на посебниот дел од производството,
во случај на континуирано производство;
– датумот на производство на пермиксот и каде што
е соодветно, бројот на серија на премиксот и
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– името и адресата на објектот во кој биле доставени премиксите, датум на доставување, природа и количина на доставените премикси и,каде што е соодветно,
број на серија на производство;
г) крмни смеси/суровини за храна за животни, податоци за:
– име и адреса на производителот/те на адитиви/премикси или на доставувачите, природата и количината на употребените премикси и каде што е соодветно, број на серија на производство;
– име и адреса на снабдувачите на сировини за храна за животни и комплементарната храна за животни,
како и датум на испорака;
– вид, количество и состав на крмните смеси и
– природата и количината на сировините за храна
за животни или произведените крмни смеси, придружени со датум на производство како и име и адреса на
купувачот (фармер или друг оператор со храна за животни).
Член 12
Поплаки и повлекување на производи во сите фази на
производство, преработка и дистрибуција на храната
за животни
(1) Операторите со храна за животни треба да спроведат систем за евиденција и постапување по поплаки.
(2) Операторите со храна за животни треба да воведат, систем за брзо повлекување на производите во сите фази на производство од дистрибутивната мрежа.
Операторите со храна треба, да ја дефинираат дестинацијата на сите повлечени производи во пишана форма
и пред да бидат вратени во промет производите треба
да бидат предмет на повторна проценка за контрола на
квалитет.
Член 13
Хигиенски барања за добри пракси за хранење на
животни при напасување
(1) Напасувањето на пасишта и на култивирана
почва се спроведува на начин кој ја намалува контаминацијата на храната од животинско потекло со физички, биолошки или хемиски опасности.
(2) За да се намали биолошката вкрстена контаминација од течно шталско ѓубриво, како и да се обезбеди
дека се почитуваат периодите на каренца за аплицирани земјоделски хемикалии, каде што е соодветно и онаму каде постои таков потенцијален проблем, треба да
се запази соодветен период на пауза за пасишта, посевите со житни култури и остатоци од житни култури
како и помеѓу ротирањата на пасиштата пред да се дозволи добитокот да пасе.

12 декември 2018

Член 14
Хигиенски барања за добри пракси за хранење на
животни, за штали и опрема за хранење
на животните
(1) Објектите за одгледување на животни треба да
бидат дизајнирани на начин кој овозможува соодветно
чистење. Објектите за одгледување на животни и опремата за хранење треба темелно и редовно да се чистат
со цел да се спречат било какви опасности.
(2) Хемикалиите кои се користат за чистење и санитација треба да се користат во согласност со упатствата
и да се складираат одделно од храната за животни и
просториите во кои се складира храна за животни.
(3) Во објектите за одгледување на животните треба
да се воведе систем за контрола на штетници со цел да
се контролира пристапот на штетници во објектите за
одгледување на животни со цел да се намали потенцијалната можноста за контаминација на храната за животни, материјалите за постелка или самите објекти за
одгледување на животни.
(4) Објектите и опремата за хранење треба да се одржуваат во чиста состојба. Операторот со храна за животни треба да воведе системи за редовно отстранување на течното шталско ѓубриво, отпадниот материјал и
на другите можни извори на контаминација на храната
за животни.
(5) Храната за животни и материјалите за постелка
кои се користат во објектите за чување на животни за
производство треба редовно да се менуваат за да не се
дозволи нивно мувлосување.
Член 15
Хигиенски барања за добрите пракси за хранење на
животни за складирање и дистрибуција на храна за
животни
(1) Храната за животни треба да се складира одделно од хемикалиите и другите производи кои се забранети за исхрана за животни. Просториите за складирање и контејнерите треба да бидат чисти и суви и треба
да се воспостават соодветни мерки за контрола на
штетници. Просториите за складирање и контејнерите
треба редовно да се чистат со цел да се избегне непотребна вкрстена контаминација.
(2) Семенскиот материјал треба да се складира соодветно на начин со кој не е достапно за животните.
(3) Медицинираната храна за животни и немедицинираната храна за животни наменети за различни категории или видови животни, треба да се складира на начин со кој се намалува ризикот истата да се употреби
за исхрана на животни за кои не е наменета.
(4) Системот на дистрибуирање на храна за животни на ниво на фарма треба да обезбеди соодветната
храна за животни да е проследена до правата дестина-
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ција. За време на дистрибуцијата и хранењето, со храната за животни треба да се ракува на начин кој ќе
обезбеди да нема загадување од контаминирани простории за складирање и опрема. Со немедицинираната
храна за животни треба да се ракува одделно од медицинираната храна за животни со цел да се спречи
контаминација.
(5) Средствата за транспорт на храната за животни
кои се користат на фармата и опремата за хранење треба периодично да се чистат, посебно во случај кога се
користат за доставување и дистрибуирање на медицинирана храна.
Член 16
Начин на хранење на животните
(1) Животните се хранат со соодветна храна за одделните видовите на животни и во зависност од нивната старосна категорија животни согласно Законот за
заштита и благосостојба на животните.
(2) Водата за пиење или за аквакултура, треба да е
со соодветен квалитет за животните за кои е наменета.
Водата за напојување на животните треба да ги исполнува барањата за водата за пиење согласно Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење(*1). Во случај кога постои причина за сомнеж за
контаминација на животните или производите од животинско потекло предизвикана од вода, треба да се
превземат мерки со цел да се направи проценка и да се
намалат опасностите.
(3) Солта која се користи во исхраната на животните треба да ги исполнува барањата за сол согласно прописите за безбедност на храната.
(4) Опремата за хранење и напојување на животните треба да биде дизајнирана, конструирана и поставена на начин кој го намалува ризикот од контаминација на храната за животни и водата. Системите
за напојување треба редовно да се чистат и одржуваат.
(5) Лицето одговорно за хранење и ракување со животните треба да има соодветни вештини, знаење и
стручност.
Член 17
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2520/5
7 декември 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
4170.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување Закон за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013,
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015,
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016,
37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017) и Правилникот за
утврдување на начин и методологија за утврдување на
цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2010, 181/2011,
189/2014, 46/2015 и 52/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 ноември 2018 година, донесе
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Бр. 02-17797/4

Претседател

5 декември 2018 година

на Управен одбор,

Скопје

Верица Проковиќ, с.р.
__________

4171.
Врз основа на член член 9 став 1 под б точка 3 и
став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 и член
69 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ"бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007,
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010,
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ
И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ
ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/16 и 171/2017), Управ-

Член 1
Во член 2 од Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
18/2004, 76/2004, 56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007,
115/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008,
88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 99/2011, 5/2012,
151/2013, 10/2014, 189/2014,167/2016 и 129/2018 ), во
табелата по редниот број 165 се додава:

ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-

ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија на седницата одржана на 30 ноември 2018
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување
на право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012,
84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014,
189/2014, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018,
129/2018 и 160/2018), во членот 4 ставот 1 се менува
и гласи:
„Осигуреното лице правото на ортопедско и друго
помагало го остварува врз основа на потврда за потреба од ортопедско помагало, штo ја издава лекар специјалист од соодветна специјалност, освен за помагалата
утврдени во член 41 став 1 точка 4 и точка 5 и член 43
од овој Правилник за кои осигуреното лице правото го
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остварува врз основа на потврда издадена од избраниот
лекар по препорака на лекар специјалист од сoодветна
специјалност. За помагалата од член 41 став 1 точка 4 и
точка 5 специјалистичкиот извештај или отпусното

Член 4
Во член 42 став 1 се менува и гласи:
„Рокот на траењето на помошните помагала од член

писмо со препорака за помагалото е потребен само при

41 став 1 точката 1 и точка 2 на овој Правилник изне-

првото остварување на правото и примерокот од исти-

сува најмалку 60 месеци, за помагалата од точка 3 из-

от се задржува од страна на избраниот лекар.“

несува 12 месеци, за помагалото од точка 4 и точка 5

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

на истиот член изнесува 12 месеци.“

„За помагалата од член 43 став 1 точка 1, 2 и 7 на
осигуреното лице му се пропишува потврда за потреба

Член 5

од ортопедско помагало за 90 дена, со означен датум
на потврдата соодветно за секое тромесечие со најмногу до две потврди на 180 дена, а за помагалата од член
43 став 1 точка 5, став 2 и став 3 и член 55 на овој правилник, може да се пропишуваат потврди за потреба од

Во член 43 став 1 по точката 6, се додава нова точка
7 која гласи:
7) Силиконска облога за рани 12,5 x 12,5 - количина 30 силиконски облоги за 90 дена.

ортопедско помагало за 180 дена со означен датум на
потврдата соодветно за секој месец.“
Во членот 4 ставот 4 се менува и гласи:
„Предлогот од лекар специјалист за ортопедски помагала од член 43 став 1 точка 1, 2 и 7 и став 2 и став 3
на овој правилник, не може да биде постар од 12 месеци, а во случај да се менува видот на помагалото се
потврдува со нов специјалистички извештај.“

Член 6
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот од табелата за
ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ,
вид 1 за шифрите 8210, 8211, 8212, 8213 и 82144 во
колоната „Партиципација “ бројот „10%“ се заменува
со бројот „15%“.

Член 2
Во член 14 ставот 1 се менува и гласи:
„Висината на учеството на осигурените лица во цената на ортопедските и други помагала се утврдува на
10% од цената на ортопедските и други помагала, освен за медицински помагала за инконтиненција-влошки и пелени за кои висината на учество изнесува 15%,
корсет платнен лумбален со фишбајни и корсет плат-

Член 7
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ
ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1 во табелата кај шифрата на помагало „1314“ во колоната „начин на производство“, наместо зборот „индивидуално“ треба да

нен лумбален со метални шини за кои учеството изне-

стои зборот „сериско (составен дел на индивидуал-

сува 50% од вредноста и надколени и подколени орто-

ното)“.

зи за кои висината на учеството изнесува 10,00 денари
по ортоза.“

Член 8
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
Член 3

Во член 41 став 1 по точката 4, се додава нова точка
5 која гласи:
5) Ортопедски градник со џебови за носење на вештачка дојка.

составен дел на Правилникот, во делот НАДКОЛЕНИ
ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, по шифра 1111надколено имедијантно лежиште за протеза, се додава
следната табела:

12 декември 2018
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Член 9
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, по шифра 1314 Повеќеосовински пневматски коленски зглоб , се додава
следната табела:

Член 10
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СТОПАЛА по помагалото од вид 1, по шифра 1404 Филц-дрво, стопало, се додава следната табела:

Член 11
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот СУСПЕНЗИИ И
КОЗМЕТИКА по помагалото од вид 1, по шифра 1505 Навлака за чунка, се додава следната табела:
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Член 12
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во делот ВЕШТАЧКА
ДОЈКА по помагалото од вид 1, шифра 7501- “Вештачка дојка (силиконска)“, се додава следната табела:

Член 13
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој правилник, во делот ОСТАНАТИ
ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ по помагалото од вид 1, шифра 8109- “Уринарен кондом”, се додава
следната табела:

12 декември 2018
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Член 14
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ по помагалото од вид 1, по
шифра 1111 - надколено имедијантно лежиште за протеза, се додава следната табела:

Член 15
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по помагалото од вид 1, по
шифра 1314 - Повеќеосовински пневматски коленски зглоб , се додава следната табела:

Член 16
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот СТОПАЛА по помагалото од вид 1, по шифра 1404
Филц-дрво, стопало, се додава следната табела:

Член 17
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА по помагалото од вид
1, по шифра 1505 Навлака за чунка, се додава следната табела:

Член 18
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ВЕШТАЧКА ДОЈКА по помагалото од вид 1, по шифра 7501- Вештачка дојка (силиконска), се додава следната табела:
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Член 19
Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ
по помагалото од вид 1, шифра 8109- Уринарен кондом, се додава следната табела:

Член 20
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-17797/1
5 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Верица Проковиќ, с.р.
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