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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
290. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 53/11 и 6/12), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 15.1.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавното претпријатие за државни патишта број 02-
211/4 од 11.1.2013 година, донесен од Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за државни патишта, на седни-
цата, одржана на 11.1.2013 година. 

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

 
Бр. 41-321/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

291. 
Врз основа на член 32 став (6) од Законот за упра-

вување со отпадот ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 
51/11 и 123/12 ), министерот за животна средина и про-
сторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДО-
БИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТ-
МАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА 
КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН  

И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 1 
Во  Правилникот за за формата и содржината на ба-

рањето за добивање на дозвола за преработка, третман 
и/или за складирање на отпад, формата и содржината 
на дозволата како и минималните техничките услови за 

вршење на дејноста преработка, третман и/или склади-
рање на отпад (“Службен весник на Република Маке-
донија“ број  23/07, 76/07, 122/08  и 126/12 )  членот 3  
се менува и гласи: 

“ (1) Кон барањето за добивање на дозвола, се при-
ложува и следната документација: 

- Решение за упис во трговскиот регистар; 
- Изјава дека барателот ќе води посебна сметка и 

одвоена евиденција за секоја од дејностите што ги вр-
ши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат податоци за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, финансиските трансакции на претпријатието, 
сметководственото работење на претпријатието, како и 
консолидирани финансиски извештаи доколку барате-
лот врши две или повеќе дејности од јавен интерес; 

- Потврда дека против барателот, со правосилна 
судска одлука не е изречена мерка за безбедност, за-
брана за вршење на определена дејност или забрана за 
вршење на професија; 

- Потврда за финансиска гаранција или соодветно 
осигурување, кое би било доволно за покривање на 
трошоците за справување со отпад и трошоците за ели-
минирање на штетните ефекти од дозволените дејности 
без оглед дали настанале за време или по истекот на 
дозволата; 

- Потврда  дека локацијата на која ќе се врши дејно-
ста складирање, третман и/или преработка на отпад се 
наоѓа надвор од населено место, односно истата да е во 
зона предвидена со планската и урбанистичката доку-
ментација на единиците на локалната самоуправа; 

- Доказ за сопственост (имотен лист) или договор за 
изнајмување или договор за соработка; 

-  Дозвола за градба, доколку на локацијата постојат 
градежни објекти, или имотен лист со внесени градеж-
ни објекти; 

- Записници, решенија или заклучоци за последните 
извршени инспекциски надзори за постоечките инста-
лации  од страна на надлежни инспекциски органи; 

- Решение за одобрување на студијата за оценка на 
влијание врз животната, или одобрение на елаборатот 
за заштита на животната средина согласно Законот за 
животната средина; 

- Изјава за веродостојност на дадените податоци и 
на документацијата, потпишана од барателот или лице-
то овластено за застапување и претставување на бара-
телот дадена на образец Прилог 2 и е составен дел на 
овој правилник; 

- Потврда за уплатена административна такса  и 
- Полномошно заверено од овластено лице на бара-

телот, доколку барателот го застапува и претставува 
друго лице или адвокат.  
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(1) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
во три примероци во писмена форма.  

(2) Барањето од став (1) на овој член треба да биде 
потпишано од барателот или лицето овластено за за-
стапување и претставување на барателот и заверено со 
печат на барателот.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 07-11737/3  

28 декември 2012 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
292. 

Врз основа на член 34 став (7) од Законот за упра-
вување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12 ), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИ БАРАЊА ЗА ОДВОЕН ТРЕТМАН 
НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИТЕ И ДЕ-
ЛОВИТЕ НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА, КАКО И МИ-
НИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СКЛАДИ-
РАЊЕ И ТРЕТМАН  НА ОТПАДНАТА ОПРЕМА КО-
ЈА ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ИНСТАЛАЦИЈАТА  

ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ОПРЕМА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимални ба-

рања за одвоен  третман  на отпадната опрема, матери-
јалите и деловите на отпадната опрема, како и мини-
малните технички услови за складирање и третман  на 
отпадната опрема која треба да ги  исполнува инстала-
цијата за третман на отпадна опрема. 

 
Член 2 

1. Одделно собраната отпадна опрема треба да се 
третира на начин при кој што следните материјали и 
деловите, вклучувајќи ги и супстанции и препарати со-
држани во истата  треба  да бидат отстранети  и тоа: 

– кондензатори кои содржат полихлорирани бифе-
нили (PCB), на начин пропишан со прописите за упра-
вување за полихлорирани бифенили и полихлорирани 
терфенили (PCB/PCT); 

– составни делови што содржат жива, како што се 
прекинувачи или ламби со повратно палење; 

– батерии ; 

– печатени плочки на мобилните телефони воопшто 
и на друга електрична и електронска опрема  ако повр-
шината на печатената плочка е поголема од десет ква-
дратни сантиметри; 

– касети за тонер, течен и густ, како и за тонер во 
боја; 

– пластика што содржи бромирани огноотпорен 
дел; 

– азбестен отпад и делови што содржат азбест; 
– катодни цевки; 
– хлорофлуоројагленород (CFC), хидрохлорофлуо-

ројагленород (HCFC) или хидрофлуоројагленород 
(HFC), јаглеводороди (HC); 

– гасни ламби; 
– екрани со течен кристал (заедно со нивните ку-

тии, таму каде што е применливо), со површина пого-
лема од 100 квадратни сантиметри, и сите екрани со  
задно осветлување со гасни ламби; 

– надворешни електрични кабли; 
– составни делови што содржат огноотпорни кера-

мички влакна онака како што се дефинирани  со пропи-
сте од областа на  хемиски производи, со кои се уреду-
ва класификацијата, пакувањето и ставањето етикети 
на опасни супстанции; 

– составни делови  што содржат радиоактивни суп-
станции, со исклучок на делови кои што се под прагот 
на изземање во согласност со прописите за заштита  од 
јонизирачко зрачење; 

– електролитски кондензатори што содржат штетни 
и опасни  супстанции кои треба да се земат во предвид 
(со димензии висина > 25 mm, дијаметар > 25 mm или 
сразмерно сличен обем). 

Материјали,  деловите, вклучувајќи ги  супстанции 
и препарати содржани во отпадната опрема од став 1 
на овој член, со исклучок на алинеа 14, треба да се пре-
работаат и/или  отстранат во согласност со Законот за 
управување со отпад и прописите за постапување со 
отпад. 

 2. При понатамошен  третман на одделно собрана-
та отпадна опрема треба да се обезбеди следното :   

– од катодни цевки треба да се отстрани флуорес-
центниот слој; 

– од опрема која содржи гасови што ја осиромашу-
ваат озононската обвивка или што имаат потенцијал за 
глобално затоплување (ПГЗ = GWP - global warming 
potential) над 15, како што се гасови  што се содржат во 
пените и во системи за ладење гасовите треба соодвет-
но и правилно да се извадат и обработат согласно про-
писите со кои се уредува начинот на постапување со  
супстанции што ја оштетуваат  озонската обвивка и 

– од  гасни ламби треба се отстрани живата. 
3. Заради заштита на  животната средина и предно-

ста на повторна употреба и рециклирање на отпадната 
опрема, постапувањето со отпадната опрема утврдено 
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во точките 1 и 2 на овој член  се врши на начин кој не 
ја попречува повторната употреба  на отпадната опре-
ма безбедна за животната средина и рециклирањето на 
деловите  или на целите  уреди. 

  
Член 3 

Минималните технички услови за складирање и 
третман  на отпадната опрема која треба да ги исполну-
ва инсталацијата за третман на отпадна опрема се след-
ните: 

1. Местата за складирање (вклучувајќи го и привре-
меното складирање) на отпадната опрема  пред нејзин 
третман треба да бидат со : 

– непропустливи површини за простор со посебна 
опрема за собирање  на ненамерно излеани течности и, 
таму каде што е соодветно, садови за одвојување на 
течностите и средства за чистење и отстранување мрс-
ни наслојки и 

– покриви отпорни на временски влијанија за соод-
ветните површини. 

2. Места за третман на отпадната опрема  треба да 
имаат: 

– ваги за мерење на тежината на третираниот  от-
пад; 

– непропустливи површини и покриви отпорни на 
временски влијанија за простор со посебна опрема за 
собирање  на ненамерно излеани течности и, таму каде 
што е соодветно, садови за одвојување на течностите и 
средства за чистење и отстранување мрсни наслојки; 

– соодветни складишта за расклопените резервни 
делови; 

– соодветни садови за складирање на батерии, кон-
дензатори кои содржат  PCB/PCT и друг опасен отпад 
како на пример радиоактивен отпад; 

– опрема за прочистување на отпадни  води во сог-
ласност со прописите со кои се уредува заштитата на 
животната средина.  

 
Член 4 

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

 
Бр. 07-10235/3  

28 декември 2012 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

293. 
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во преамбулата на Упатството за изме-
нување и дополнување на Упатството за начинот за вр-
шење на платниот промет со странство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.173/12), направена е 
техничка грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 
Во преамбулата на Упатството за изменување и до-

полнување на Упатството за начинот за вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.173/12) зборовите: „гуверне-
рот на Народната банка на Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „и Одлуката бр.169 од 9 јану-
ари 2012 година, вицегувернерот на Народната банка 
на Република Македонија“. 

 
У. бр. 1181  

14 јануари 2012 година Од Народната банка 
Скопје на  Република Македонија 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

294 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-
МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и храна од неживотин-
ско потекло при увоз во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.93/11, 
129/11, 181/11, 65/12, 95/12 и 135/12) Прилогот 1 се за-
менува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова ре-
шение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 16-5572/3  

10 јануари 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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295. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот 

за ветеринарно здравство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство до-
несе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ 
И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВ-
СТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ 
СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО  

ВО 2013 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
Општа одредба 

 
Со оваа наредба се определуваат ветеринарните 

мерки и контроли за заштита на јавното здравство од 
контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од жи-
вотните или производите од животинско потекло кои 
треба да се извршат во 2013 година. 

 
Член 2 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции 
 
(1) Мониторингот над одгледувањето на животните 

и примарното производство на храна од животинско 
потекло се врши заради откривање на присуство на ре-
зиуди и недозволени супстанции кај живи животни, 
нивните производи и суровини, и храната за животни, 
за цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување 
на услови за несметан промет со производи од живо-
тинско потекло.  

(2) Мониторингот се спроведува на: фарми, клани-
ци, млекарници, други објекти за одгледување и прера-
ботка на производи и храна од животинско потекло и 
други оператори со храна од животинско потекло.  

(3) Мониторингот на резидуи и недозволени суп-
станции се спроведува согласно Правилник за начинот 
на вршење на мониторинг и контрола на присуството 
на резидуи и контаминенти во живите животни и хра-
ната од животинско потекло, начинот на вршење на 
официјалните контроли и постапките за мониторинг и 
контрола на резидуи и недозволени супстанции и мер-
ките кои се преземаат во случај на сомнение и на пози-
тивен наод на присуство на резидуи и недозволени 
супстанции и согласно Националната мониторинг про-
грама за контрола на резидуи од ветеринарно медицин-
ски препарати и контаминенти во живи животни и хра-
на од животинско потекло за 2013 година.  

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци и лабораториските  испитувања 
се обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 го-
дина. 

(5) Освен мониторингот на резидуи и недозволени 
супстанции од став (3)  на овој член, операторите со 
храна треба  да обезбедат контролата на резидуи врз 

основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за 
одредени вид/категорија објект, потеклото на сурови-
ната, и производниот процес.  

 
Член 3 

Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози 
 
(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-

онози се врши заради идентификување и карактеризи-
рање на опасностите, процена на изложеноста и утвр-
дување на ризикот поврзан со зоонози и причинители 
на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и 
обезбедување на услови за несметан промет со произ-
води од животинско потекло.  

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зо-
онози се врши во сите фази на ланецот на производс-
тво на храна, а особено на ниво на примарно произ-
водство, вклучително и производство на храна за жи-
вотни.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци и лабораториските испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 го-
дина. 

(4) Освен мониторингот на зоонози и причинители 
на зоонози кои се спроведуваат согласно оваа наредба, 
операторите со храна треба да обезбедат контрола на 
зоонзите и причинители на зоонози  и врз основа на 
сопствена анализа на ризик, специфичен за одредени 
вид/категорија објект, потеклото на суровината, и про-
изводниот процес.  

 (5) Во операторите кои произведуваат храна за жи-
вотни треба да се земаат и доставуваат на бактериоло-
шка анализа во  лабораторија примероци на сите суро-
вини од животинско потекло кои се користат за произ-
водство на храна за животни, пред приготвувањето на 
храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативен 
примерок од сите готови крмни смески.  

(6) Заради утврдување на сите салмонели, потребно 
е во резултатите на наодот да се наведат сите серотипо-
ви утврдени со лабораториското испитување. 

 
Член 4 

Мониторинг на квалтитетот на храната  
од животинско потекло 

 
(1) Мониторингот на квалитетот на храната од жи-

вотинско потекло се врши заради утврдување на степе-
нот на исполнување на барањата за квалитет на храна-
та од животинско потекло од страна на операторите со 
храна од животинско потекло.  

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот 
на производство и промет на храната.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци и лабораториските испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 го-
дина. 
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Член 5 
Мониторинг на безбедност, хигиенска исправност и 
квалитет на храната за животни и други производи 

за исхрана на животните 
 
(1) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-

ност и квалитет на храната за животни се врши заради 
утврдување на степенот на исполнување на барањата 
за безбедност, хигиенска исправност и квалитет на хра-
ната за животни и другите производи за исхраната на 
животните.  

(2) Мониторингот на безбедност, хигиенска исправ-
ност и квалитет на храната за животни се врши во сите 
фази на ланецот на производство и промет на храната 
за животни.  

(3) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци и лабораториските испитувања се 
обезбедуваат согласно Програмата за користење на 
средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 го-
дина. 

(4) Освен мониторингот на безбедноста, хигиенска-
та исправност и квалитетот на храна за животни и дру-
ги производи за исхрана на животните од став (1)  на 
овој член, операторите со храна за животните треба  да 
обезбедат контролата и мониторинг на безбедноста, 
хигиенската исправност и квалитет на храната за жи-
вотни врз основа на сопствена анализа на ризик, специ-
фичен за одредени вид/категорија објект, потеклото на 
суровината, и производниот процес.  

(5) Во операторите кои произведуваат храна за жи-
вотни треба да се земаат и доставуваат на лаборатори-
ска анализа примероци на сите суровини кои се кори-
стат за производство на храна за животни, пред приго-
тувувањето на храна за животни, а еднаш месечно и ре-
презентативен примерок од сите готови крмни смески 
на утврдување на исполнување на барањата за безбед-
ност од аспект на микробиолошки критериуми и при-
суство на контаминенти и непожелни супстанции врз 
основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за 
одредени вид/категорија објект, потеклото на сурови-
ната, и производниот процес.  

 
Член 6 

Контрола на микробиолошки критериумите 
за сурово млеко 

 
Сите оператори со храна (примарни производители 

на млеко и објеки за преработка на млеко) кои ставаат 
во промет млеко за исхрана на луѓето, треба да обезбе-
дат испитување на сурово млеко во согласност со кри-
териумите за соматски клетки и број на микроорганиз-
ми на ниво на одгледувалиште најмалку два пати ме-
сечно согласно  Правилникот за посебните барања за 
безбедност и хигиена и начинот и постапката на врше-
ње на службените контроли на млекото и млечните 
производи.  

Член 7 
Контрола на операторите со храна кои  

произведуваат млеко 
 
Агенцијата за храна и ветеринарство два пати го-

дишно во секое одгледувалиште за производство на 
млеко зема примероци на млеко за утврдување на ис-
полнување на условите за производство на сурово мле-
ко согласно Правилникот за посебните барања за без-
бедност и хигиена и начинот и постапката на вршење 
на службените контроли на млекото и млечните произ-
води во однос на:   

- вкупниот број на микроорганизми; 
- бројот на соматски клетки; 
- хемиски состав и 
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволени 

супстанции.   
 

Член 8 
Микробиолошки критериуми 

 
(1) Операторите со храна од животинско потекло 

треба да воспостават соодветни програми за испитува-
њата во однос на усогласеноста со микробиолошките 
критериуми утврдени во Правилникот за посебните ба-
рања за безбедност на храната по однос на микробио-
лошките критериуми, во испитувања според вредности 
за определените криериуми преку земање на примеро-
ци, спроведување на анализи и имплементирање на ко-
рективни активности.  

(2) Кога резултатите од извршените испитувања се 
незадоволителни, операторите со храна треба да презе-
ма мерки согласно Правилникот за посебните барања 
за безбедност на храната во однос на микробиолошки-
те критериуми, и други активности неопходни за за-
штита на здравјето на потрошувачите.  

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари зема примероци за утврдување 
на исполнување на микробиолошките критериуми и ве-
рификување на критериумите за безбедноста на храна-
та и критериумите за хигиената на процесот согласно 
Правилникот за посебните барања за безбедност на 
храната по однос на микробиолошките критериуми ос-
нова на анализа на ризик или при сомнеж дека храната 
не е безбедна.    

(4) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци и лабораториското испитување од 
став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програ-
мата за користење на средствата за ветеринарно јавно 
здравство во 2013 година. 

 
Член 9 

Контрола на штетници 
 
 Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на 

животната средина и здравствена заштита на животни-
те, операторите со храна од животинско потекло треба 
да воспостават соодветни програми за контрола на 
штетници, согласно технолошките карактеристики на 
процесот на призводство на операторот. Дератизација-
та треба да се спроведе од операторот со храна односно 
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правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност 
согласно прописите од областа на здравството и вете-
ринарното здравство. 

 
Член 10 

Mониторинг на резидуи и недозволени супстанции, 
мониторинг на хигиенската исправност и квалитит 
на храната од животинско потекло и храната за жи-
вотни и микробиолошки критериуми при увоз на про-
изводи од животинско потекло и храната за животни 

 
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-

цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема примероци од производи од жи-
вотинско потекло и храната од животинско потекло 
кои се увезуваат во Република  Македонија со цел вр-
шење мониторинг заради откривање на присуство на 
резидуи и недозволени супстанции кај живи животни, 
нивните производи и суровини со цел заштита на 
здравјето на луѓето и обезбедување на услови за несме-
тан промет со производи од животинско потекло. 

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема примероци на храна од живо-
тинско потекло и храната за животни кои се увезуваат 
во Република  Македонија со цел вршење мониторинг 
на хигиенската исправност и квалитет на храната од 
животинско потекло и храната за животни заради утвр-
дување на степенот на исполнување на барањата за хи-
гиенска исправност и квалитет на храната од животин-
ско потекло и храната за животни.  

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку офи-
цијалните ветеринари и официјалните ветеринари на 
граничен премин зема примероци на храната од живо-
тинско потекло и храната за животни која се увезува во 
Република Македонија заради утврдување на исполну-
вањето на условите на микробиолошките критериуми и 
верификување на критериумите за безбедноста на хра-
ната и критериумите за хигиената на процесот соглас-
но Правилникот за посебните барања за безбедност на 
храната по однос на микробиолошките критериуми и 
прописите за безбедност на храна за животни. 

(4) Испитувањата се на товар на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство, а средствата за надоместување на 
трошоците се обезбедуваат согласно Програмата за ко-
ристење на средствата за ветеринарно јавно здравство 
во 2013 година.  

(5) Средствата за надоместување на трошоците за 
земањето примероци при задолжителното лаборатори-
ско испитување на следните десет пратки со производи 
од животинско потекло и храната за животни во случај 
кога производите од животинско потекло и храната за 
животни не ги исполнуваат условите утврдени со про-
писите од областа на ветеринарното здравство и без-
бедност на храната, се на товар на увозникот на произ-
водите.  

(6) Во случај на добиен позитивен наод од лабора-
ториските испитувања на производи од животинско по-
текло и храна за животни кога земањето примероци од  
ставовите (1), (2) и (3) од овој член  се спроведени при 
постоење на  сомнеж, трошоците за земањето примеро-
ци се на товар на увозникот на производите. 

(7) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), 
(2), (3), (5) и (6) од овој член се врши согласно одред-
бите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и 
транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружува пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло. 

 
Член 11 

Влегување во сила 
 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 11-150/1  

11 јануари 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
296. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика 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 и 26/2012), и член 11, 12 и 13 од Пра-
вилникот за подготвување, донесување и изменување 
на годишниот план на приходи и расходи за финанси-
рање на јавните здравствени установи за остварување 
на правата од здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 138/2012), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 27 декем-
ври 2012 година донесе 

 
Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н  

НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравствени установи за ос-
тварување на правата од здравственото осигурување за 
2013 година. 

 
Член 2 

Годишниот план на приходи и расходи за финанси-
рање на јавните здравствени установи за остварување 
на правата од здравственото осигурување за 2013 годи-
на се утврдува на следните износи: 



15 јануари 2013  Бр. 9 - Стр. 17 
 
 

 



 Стр. 18 - Бр. 9                                                                                    15 јануари 2013 
 

 



15 јануари 2013  Бр. 9 - Стр. 19 
 
 



 Стр. 20 - Бр. 9                                                                                    15 јануари 2013 
 

Член 3 
Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на 

правата од здравственото осигурување за 2013 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
           Бр. 02-23823/3                                                                                                 Управен одбор 
27 декември 2012 година                                                                                                      Заменик на претседателот, 
                 Скопје                                                                                                       Ангел Митевски, с.р. 
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