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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

4258. 

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 

став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 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-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИД-

РУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД 

ПРИ УВОЗ  И ТРАНЗИТ  НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И  ПРОИЗВОДИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 

Член 1 

Во 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-здравствениот сертификат или други документи што ја прид-

ружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи 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(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/19, 78/19, 

111/19, 121/19 и 189/19), Прилогот 6 Делот 4 и Делот 10 се  заменуваат со нови Дел 4 и Дел 10 кои се дадени 

во Прилог  и се составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1976/3 Агенција за храна 

20 декември 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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4259. 
Врз основа на член 35 став (9) од Законот за безбед-

ност на храната за животни („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 
149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА СУРОВИНИ ЗА ХРАНА ЗА ЖИ-
ВОТНИ, ДЕКЛАРИРАЊЕТО И КАРАКТЕРИСТИ-
КИТЕ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ДАДЕНИ НА 
ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ИЛИ НА ПАКУВА-
ЊЕТО И  ЛИСТА НА СУРОВИНИ ЗА ХРАНА ЗА  

ЖИВОТНИ (
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за условите за ставање во промет 
на суровини за храна за животни, декларирањето и ка-
рактеристиките кои треба да бидат дадени на придруж-
ниот документ или на пакувањето и листа на суровини 
за храна за животни (*) („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 18/14), членот 3 се менува и гласи:  

„ (1) Сите податоци во Листата треба да се во сог-
ласност со ограничувањата во однос на употреба на су-
ровини за храна за животни утврдени во Законот за 
безбедност на храната за животни (*1) и прописите до-
несени врз основа на овој закон, а особено внимание 
треба да се посвети на усогласеноста со законските од-
редби за суровини за храна за животни кои претставу-
ваат генетски модифицирани организми или се произ-
ведени од нив, или се резултат на процесот на фермен-
тација, во кој учествуваат генетски модифицирани 
микроорганизми. Суровините за храна за животни кои 
содржат или се состојат од нуспроизводи од животин-
ско потекло, треба да ги исполнуваат барањата од За-
конот за нуспроизводи од животинско потекло (*2) и 
прописите донесени врз основа на овој закон во поглед 
на тоа дека нивната употреба може да подлежи на огра-
ничувања во поглед на трансмисивна спонгиоформна 
енцефалопатија. Операторите со храна за животни кои 
користат суровини за храна за животни кои се наоѓаат 
во Листата, треба да гарантираат дека суровината за 
храна за животни е во согласност со барањата за без-
бедност и ставање во промет утврдени во член 8 од 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни (*3).  

(2) Во согласност со добрите пракси од член 14 од 
Законот за безбедност на храната за животни (*4), су-
ровините за храна за животни не треба да содржат хе-
миски нечистотии добиени како резултат од процесот 
на производство и од помошни средства при преработ-
ка на храна за животни, освен ако во Листата не е опре-
делена посебна максимална содржина. Во суровината 
не треба да постои присуство на супстанции кои се заб-
ранети за употреба во храната за животни и за истите 
не се пропишува максимална содржина. Во интерес на 
транспарентноста, суровините за храна за животни со 
толерантна содржина на резидуи треба да се надопол-
нети со релевантни информации обезбедени од страна 
на операторите со храна за животни во контекст на во-
обичаените комерцијални трансакции. 

(3) Во согласност со добрите пракси од член 14 од 
Законот за безбедност на храната за животни (*4), при-
мената на принципот „најнискo колку што е разумно да 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕК) 

Бр. 2017/1017 на Европскиот Парламент и на Советот од 15 јуни 
2017 година за измена и дополна на Регулативата (ЕК) Бр.68/2013 

на Европскиот Парламент и на Советот од 16 јануари 2013 година 

за листа на суровини за храна на животни (CELEX бр. 
32017R1017). 

се постигне“ (во понатамошниот текст: ALARA 
принцип), без оглед на примената на Законот за безбед-
ност на храната за животни (*1), Правилникот за бара-
њата за операторите со храна за животни во која било 
фаза на производство, преработка и дистрибуција на 
храната за животни, како и хигиенските барања за до-
брите пракси за исхрана на животните (*5) и Правил-
никот за листа на непожелни супстанции во храната за 
животни и максимално дозволено ниво како и критич-
ните точки за спроведување на истражување за иденти-
фикација на изворот и причините за пречекорување на 
максимално дозволеното ниво (*6), треба да е соодвет-
на на утврдената во Листата за да се укаже на макси-
малната содржина на хемиски нечистотии кои се доби-
ени од процесот на производство или од помошните 
средства за преработка кои се присутни во ниво еднак-
во на или поголемо од 0,1%. Максималната содржина 
на хемиски нечистотии и помошни супстанции со 
концентрација помала од 0,1% може да се утврди во 
Листата, ако се смета за соодветно за добри трговски 
пракси. Освен доколку не е поинаку утврдено во При-
лог 1 или Прилог 2 на овој правилник, секое количес-
тво на хемиски нечистотии и помошни средства за пре-
работка, треба да е изразено како процент на маса. 

(4) Освен доколку специфичната максимална сод-
ржина не е утврдена во Прилог 2 на овој правилник, 
максималната содржина утврдена во Прилог 1 на овој 
правилник за секој одделен процес се применува за си-
те суровини за храна за животни од Прилог 2 на овој 
правилник се додека описот на суровините за храна за 
животни во својот опис упатува на овој процес и до-
колку соодветниот процес е во согласност со описот 
утврден во Прилог 1 на овој правилник. 

(5) Суровините за храна за животни кои не се наве-
дени во Прилог 2 Поглавје 12 од овој правилник, a се 
произведени со ферментација и/или природно содржат 
микроорганизми, можат да бидат ставени во промет со 
живи микроорганизми, само ако употребата на сурови-
ни за храна за животни и крмни смеси кои ги содржат: 

(а) не е размножување на микроорганизми, 
(б) не е поврзана со функциите за кои микроорга-

низмите се користат според Прилог 1 од Правилникот 
за категориите и функционалните групи на адитивите 
за храна за животни поблиските услови за деклари-
рање, минималните карактеристики кои треба да се оз-
начат како и начинот на опишување на адитивите за 
храна за животни (*7). Присуството на микроорганиз-
ми и функциите кои произлегуваат од ова не треба да 
се наведуваат на суровините за храна за животни и на 
крмните смеси кои ги содржат. 

(6) Ботаничката чистота на суровините за храна за 
животни не треба да биде помала од 95%. Меѓутоа, бо-
таничките нечистотии како што се резидуи од други 
маслодајни семиња или маслодајни овошја, добиени од 
претходен процес на производство, не треба да надми-
нуваат 0,5% за секој вид маслодајно семе или маслодај-
но овошје. 

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, за суро-
вините дадени во Прилог 2 на овој правилник може да 
се утврди посебно ниво на ботанички нечистотии.  

(8) Вообичаеното име/квалификацијата на една или 
повеќе постапки кои се дадени во последната колона 
од поимникот за постапките од Прилог 1 на овој пра-
вилник, може да биде додадено на името на суровината 
за храна за животни со цел да се опише дека истата би-
ла предмет на соодветна постапка. Доколку името на 
суровината за храна за животни е комбинација од на-
зив од Прилог 2 на овој правилник и име/квалификаци-
ја на еден или повеќе процеси од Прилог 1 на овој пра-
вилник, истата ќе се смета дека е вклучена во Листата 
и нејзината етикета ќе ги содржи задолжителните дек-
ларации применливи за оваа суровина за храна за жи-
вотни како што е пропишано во последните колони од 
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Прилозите 1 и 2 на овој правилник. Доколку во послед-
ната колона од Прилог 1 на овој правилник е пропишан 
посебен начин кој се користи при постапката, истиот 
треба да се назначи и во името на суровината за храна 
за животни. 

(9) Доколку постапката на производство на сурови-
на за храна за животни се разликува од описот на соод-
ветната постапка дадена во поимникот на постапки од 
Прилог 1 на овој правилник, постапката на производ-
ство се утврдува во описот на соодветната суровина за 
храна за животни. 

(10) За одреден број суровини за храна за животни 
може да се користат синоними. Синонимите треба да 
се вклучени во квадратни загради во колоната „име“ на 
записот за соодветната суровина во Листата. 

(11) Во описот на суровините за храна за животни 
во Листата наместо зборот „нуспроизвод“ треба да се 
користи зборот „производ“ со цел да се рефлектира си-
туацијата на пазарот и терминологијата која ја корис-
тат операторите со храна за животни со која се нагла-
сува трговската вредност на суровините за храна за жи-
вотни. 

(12) Ботаничкото име на растението треба да се на-
веде само во описот на првиот запис во Листата кој се 
однесува на тоа растение. 

(13) Содржината на високи концентрации на одре-
дена супстанција или дали со примена на постапката на 
производство се промениле нутритивните карактерис-
тики на производот е основа на задолжителното озна-
чување на аналитичките состојки на одредени сурови-
ни за храна за животни во Листата. 

(14) Во однос на содржината на влага во суровини-
те за храна за животни се применуваат барањата за оз-
начување утврдени во член 16 став (1) точка (д) од 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни (*8), а во врска со Прилог 1 точ-
ка 6 од Правилникот за општи и посебни барања за без-
бедност на храната за животни (*9). 

(15) Во однос на другите аналитички состојки на 
суровините за храна за животни се применуваат бара-
њата за означување утврдени во член 17 став (1) точка 
(б) од Правилникот за општи и посебни барања за без-
бедност на храната за животни (*10), а во врска со 
Прилог 5 од Правилникот за општи и посебни барања 
за безбедност на храната за животни (*11). Содржината 
на пепел нерастворлив во хлороводородна киселина, 
ако надминува 2,2% во целина, треба да се наведе во 
етикетата како што е утврдено во Прилог 1 од Правил-
никот за општи и посебни барања за безбедност на хра-
ната за животни (*12) или за одредени суровини за хра-
на за животни ако тој ја надминува содржината наведе-
на во Прилог 4 од Правилникот за општи и посебни ба-
рања за безбедност на храната за животни (*13). 

(16) По исклучок од одредбите на ставовите (14) и 
(15) на овој член, за одредени описи на постапките кои 
биле применети на суровините за храна за животни да-
дени во Листата се применува следното: 

(a) задолжителното декларирање на аналитичките 
состојки наведени во Листата треба да се замени со за-
должителната декларација утврдена во Прилог 4 од 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни (*13). 

(б) доколку во колоната „Задолжително деклари-
рање“ од Листата не се наведени аналитичките состој-
ки кои треба да се наведуваат на декларацијата соглас-
но Прилог 4 на Правилникот за општи и посебни бара-
ња за безбедност на храната за животни (*13), тие ана-
литички состојки не треба да се наведуваат на деклара-
цијата. Во однос на содржината на пепел нерастворлив 
во хлороводородна киселина, кога не е наведена сод-
ржината во Листата, содржината сепак треба да се на-
веде, доколку е поголема од 2,2%. 

(в) кога во колоната „Задолжително декларирање“ 
од Листата се дефинирани една или неколку посебни 
количини на влага, се применуваат овие количини на-
место количините утврдени во Прилог 1 точка 6 од 
Правилникот за општи и посебни барања за безбедност 
на храната за животни (*9). Ако нивото на влага е под 
14%, истото не е задолжително да се наведе. Кога во 
таа колона не е утврдена посебна количина на влага, се 
применува количината на влага утврдена во Прилог 1 
точка 6 од Правилникот за општи и посебни барања за 
безбедност на храната за животни (*9).  

(17) Оператор со храна за животни кој тврди дека 
некоја суровина за храна за животни има повеќе карак-
теристики од оние наведени во колоната „Опис“ од 
Листата или се однесува на процес наведен во Листата 
треба да се усогласи со одредбите од член 14 од Пра-
вилникот за општи и посебни барања за безбедност на 
храната за животни (*14). Суровините за храна за жи-
вотни треба да ги исполнат и барањата кои се однесу-
ваат на посебните нутритивни цели.“ 

 
Член 2 

Во Прилогот 1 точката 32 се менува и гласи: 
„ 

32 
Винтериза-

ција 

Со ладење од маслото 
се одвојуваат позасите-
ните делови од маслото 
од делот кој е помалку 
заситен. Позаситените 
делови од маслото се 
замрзнуваат со ладење, 
а помалку заситениот 
дел од маслото остану-
ва течен и може, на 
пример, да се декан-
тира. 
Винтеризираниот про-
извод е замрзнато 
масло. 

Винтеризиран 

 
По точката 67 се додаваат две нови точки 68 и 69 

кои гласат: 
„ 

68 
Обработка 
со ултраз-

вук 

Ослободување на рас-
творливи соединенија 
со механичка обработка 
со ултразвук со висок 
интензитет и топлина 
во вода. 

Обработен со 
ултразвук 

69 

Механичко 
отстрану-

вање на па-
кувањето 
на храна 

Механичко отстранува-
ње на материјалот за 
пакување. 

Механички 
отпакуван 

 
Член 3 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 02 – 2383/5 Агенција за храна 

16 декември 2019 година     и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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