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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2183.
Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот
за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16,
106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И
ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА
Член 1
Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на
униформата и ознаките на униформата на Полицијата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19. 163/19, 250/19,
270/19 и 75/20), во член 13 точка 6 во потточката 6.1.1
Табелата бр. 167 се заменува со нова Табела бр. 167,
која гласи:

2184.
Врз основа на член 67 став (1) алинеја 8 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ТЕХНИЧКИТЕ СЛУЖБИ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА
НАМЕНА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ КОИ
ВРШАТ РАБОТИ НА ИНСПЕКЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ
НА АДР-СЕРТИФИКАТ НА ПРЕТХОДНО ОДОБРЕНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ,
ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ ЗА ИЗВРШЕНА ИНСПЕКЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ НА АДРСЕРТИФИКАТ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АДР-СЕРТИФИКАТОТ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА АДР-СЕРТИФИКАТОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови што треба да ги исполнуваат техничките служби
за единечно одобрување на возила за специјална намена за превоз на опасни материи кои вршат работа на
инспекција и издавање на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи, евиденции што треба да ги водат за извршена инспекција
и издавање на АДР-сертификат, начинот и постапката
за издавање на АДР-сертификатот и формата и содржината на АДР-сертификатот.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-51298/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.

Член 2
Правното лице кое поднесува барање за добивање
на овластување за инспекција и издавање на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за превоз на
опасни материи треба да ги исполнува следните поблиски услови:
- да поседува важечко решение за овластување за
техничка служба за единечно одобрување на возила, за
специјална намена за превоз на опасни материи, издадено од Министерството за економија;
- да поседува важечко решение за овластување за
вршење на работи на технички преглед на возила за категориите на возила за кои се бара овластувањето, издадено од Министерството за внатрешни работи, освен
за научно-истражувачка институција од областа на возилата;
- да е акредитирано инспекциското тело за областа
инспекција и издавање на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи;
- да има стручен кадар вработен на определено или
неопределено време со полно работно време и докази
за нивната стручна подготовка за извршување на работите за кои се бара овластување;
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- да поседува доказ за сопственост на просторот за
технички преглед на возила, освен за научно-истражувачка институција од областа на возилата или договор
за закуп на истиот, заверен на нотар со важност од најмалку четири години, согласно со обемот и задачите
кои ќе ги врши правното лице на начин што просторот
не се користи од две технички служби;
- да поседува доказ за склучен договор за осигурување од професионална одговорност.
Член 3
Формата и содржината на АДР-сертификатот е во
согласност со Законот за превоз на опасни материи во
патниот и железничкиот сообраќај и барањата кои произлегуваат од Европската спогодба за меѓународниот
патен превоз на опасни материи (ADR).
АДР-сертификатот се издава согласно моделот утврден во поглавјето 9.1 од Европската спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи (ADR).
Член 4
Од страна на овластеното правно лице за инспекција и издавање на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи, се води електронска евиденција за извршена инспекција и издавање
на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за
превоз на опасни материи.
Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи: марка и тип на возилото, идентификациски број на возилото (број на шасијата), регистарски број на возилото,
име и адреса на имателот на возилото, вид и категорија
на возилото, означување на возилото според АДР, УН
ознаките на опасните материи кои може да се превезуваат во возилото, број на АДР-сертификатот, датум на
издавање на АДР-сертификатот и период на негова
важност.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1- 51304/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.
__________

2185.
Врз основа на член 56-а став 3 од Законот за возила
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА И
ИЗДАВАЊЕ НА АДР-СЕРТИФИКАТ НА ПРЕТХОДНО
ОДОБРЕНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОТРЕБНАТА ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на овластување за
инспекција и издавање на АДР-сертификат на претходно одобрени возила за превоз на опасни материи, потребната пропратна документација и висината на трошоците во постапката.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник, се поднесува на образец на хартија во бела боја со формат А4, со
димензии 21х30 см, кој е даден во прилог и е составен
дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на
органот до кој се поднесува барањето, наслов на барањето, назив на правното лице за кое се бара овластувањето, седиште на правното лице, единствен матичен
број на правното лице,презиме и име на подносителотодговорното лице во правното лице, место и адреса на
живеење, податоци за контакт телефон, документaцијата што се поднесува во прилог на барањето, датум и
место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Висината на трошоците за спроведување на постапката за овластување, преку извршен непосреден увид
на правното лице од страна на овластените службени
лица од Министерството за внатрешни работи, согласно ангажираниот персонал и времетраењето на постапката изнесува по 1.500,00 денари од ангажирано лице
и по 500,00 денари од час, но не повеќе од 8.000,00 денари.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на овластување за вршење на работи на технички служби за единечно одобрување на возила за превоз на опасни материи и потребната придружна документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 13/13 и 41/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1- 51306/1
23 јуни 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Наќе Чулев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.

2186.
Врз основа на член 54 став (4) од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13,
164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15, 30/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20),
министерот за труд и социјална политика донесе

Член 5
Прекршочниот платен налог за физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4,
кој е составен дел на овој правилник.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 6
Прекршочниот платен налог за службено лице се
печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 5,
кој е составен дел на овој правилник.

Член 2
Член 7

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно
лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1,

ната на прекршочниот платен налог бр.08-7838/3 од 23

кој е составен дел на овој правилник.

септември 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).

Член 3
Прекршочниот платен налог за работодавач-физичЧлен 8

ко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен на-

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

кој е составен дел на овој правилник.

лика Северна Македонија“.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице
во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4
формат.

Бр. 08-3989/1

Заменик министер за труд

25 јуни 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Ѓонул Бајрактар, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2187.
Врз основа на член 72 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА
ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА САЛМОНЕЛА
И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ АЛИМЕНТАРНИ
ИНТОКСИКАЦИИ (*)
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/15 и 190/18) во Прилогот 2,
Дел Г во ставот (5) точката 5.2.1 се менува и гласи:
„5.2.1. Земање на мостри од страна на операторот
со храна вклучува:
а) Kај јатата одгледувани во кафез, 2 × 150 грама од
природно исфрлениот измет треба да биде земен од сите траки или скрепери од објектот по вклучување на
системот за отстранување на ѓубриво, а во случај на кафези без скрепери или траки 2 × 150 грама мешан свеж
измет треба да се собере од 60 различни места од јамите за измет кои се под кафезите.Доколку не може да се
собере потребната количина измет од сите траки или
скрепери од објектот, се земаат четири или повеќе навлажнети памучни гази секоја со вкупна површина од
најмалку 900cm2, за да се овозможи земање на брисеви
од што е можно поголема површина од сите достапни
траки откако ќе стартува системот за изѓубрување, и да
се осигура дека секоја навлажнета памучена газа е обложена од двете страни со фекален материјал.
б) Во објекти за слободно одгледување или слободно пуштена живина, се земаат два пара на навлаки за
обувки за земање на брисеви по јато.Навлаките за обувки треба да бидат доволно апсорптивни за да ја впијат
влагата. Површината на навлаките за обувки треба да
биде навлажнета со соодветни разредувачи.Мострите
треба да се земаат додека се оди низ објектот употребувајќи патека, со која ќе се обезбеди сите делови од објектот да бидат пропорционално опфатени при земањето на мострите. Ова ги вклучува местата со постелка и
со решетки под услов решетките да се безбедни за
стапнување врз нив. Сите посебни простории во објектот треба да бидат вклучени во земањето на мострите.
По завршување на земањето на мостри навлаките за
обувки внимателно се отстрануваат од обувките за да
не се одвои дел од материјалот.
Во објектите за слободно одгледување на живина
или објекти со систем за одгледување каде живина се
движи слободно помеѓу повеќе нивоа каде што фекалниот материјал се отстранува со механизам на подвижни траки, еден примерок се зема со пар на навлаки за
обувки за земање на брисеви со одење низ објектот, а
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на

Комисијата (EУ) бр.2019/268 од 15 февруари 2019 година во однос на одредени методи за тестирање и земање мостри за откривање на салмонела кај живината со која се изменува и дополнува
Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 517/2011 од 25 мај 2011 година ; Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр.1190/2012 од 12 декември 2012 година и Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр.200/2012 од
8 март 2012 година на Европскиот Парламент и на Советот за
спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.2160/2003 од 17 ноември
2003 година на Европскиот парламент и Советот (CELEX број
32019R0268);
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вториот примерок се зема со навлажнета памучна газа
со иста постапка како што е наведено во втората реченица во потточка (а) од оваа точка.
Двата примерока може да се соединат во еден збирен примерок за анализа.“
По точката 5.3.1.2 се додава нова точка 5.3.1.3 која
гласи:
„5.3.1.3 Ако примероците се земаат со помош на
стерилни памучни гази во согласност со точката 5.2.1
(а) од овој став, соединувањето на примероците во збирен примерок ќе биде во согласност со точка 5.3.1.1 од
овој став.”
Точката 5.3.2 се менува и гласи:
“5.3.2 Метод на детекција
Откривање на бактеријата Salmonella spp. се изведува според EN ISO 6759-1.
После инкубација на примероците во BPW не треба
да има протресување и извртување. ”
Точката 5.3.4 се менува и гласи:
“5.3.4. Алтернативни методи
Може да се користат алтернативни методи наместо
методите за откривање и серотипизирање предвидени
во точките 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3 од овој Дел, доколку се
сертифицирани во согласност со стандардот EN ISO
16140-2 (за алтернативни методи за откривање).”
Член 2
Во Прилог 2, Дел Ѓ точката 3.2 се менува и гласи:
“3.2.Метод на детекција
Откривање на бактеријата Salmonella spp. се изведува според EN ISO 6759-1.
После инкубација на примероците во BPW не треба
да има протресување и извртување.“
Точката 3.4 се менува и гласи:
“3.4. Алтернативни методи
Може да се користат алтернативни методи наместо
методите за детекција и серотипизација предвидени во
точките 3.1, 3.2 и 3.3 Дел Ѓ од овој прилог, доколку се
сертифицирани во согласност со стандардот EN ISO
16140-2 (за алтернативни методи за откривање).“
Член 3
Во Прилог 2, Дел E точката 3.2 се менува и гласи:
“3.2.Метод на детекција
Откривање на бактеријата Salmonella spp. се изведува според EN ISO 6759-1.
После инкубација на примероците во BPW не треба
да има протресување и извртување.“
Точката 3.4 се менува и гласи:
“3.4. Алтернативни методи
Може да се користат алтернативни методи наместо
методите за детекција и серотипизација предвидени во
точките 3.1, 3.2 и 3.3 Дел Е од овој прилог, доколку се
сертифицирани во согласност со стандардот EN ISO
16140-2 (за алтернативни методи за откривање).“
Член 4
Методот на детекција утврден во точка 5.3.2 и Алтернативните методи утврдени во точка 5.3.4 во Прилог 2 Дел Г во ставот (5) од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по две години од денот на влегување во сила на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува на сила наредниот ден од
денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-198/8
14 мај 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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2188.
Врз основа на член 55 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО* ИНОВИРАНИ
ТЕХНОЛОГИИ ( )
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани
технологии.
Член 2
Целта на овој правилник е да се обезбеди ефикасно
функционирање на внатрешниот пазар на храната произведена со иновирани технологии, а воедно и високо
ниво на заштита на здравјето на луѓето и на интересите
на потрошувачите.
Член 3
Одредбите од овој правилник се применуваат на
храна произведена со иновирани технологии која се
става во промет на пазарот во Република Северна Македонија.
Одредбите од овој правилник не се применуваат за:
(а) генетски модифицираната храна како што е дефинирана во член 4 точка 61 од Законот за безбедност
на храната;
(б) храна која се користи како:
- ензими во храната согласно Правилникот за адитивите
што се употребуваат во производство на храната (*1);
- адитиви во храната согласно Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната (*¹);
- ароми во храната согласно Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната
(*¹);
- екстракциони растворувачи кои се користени или
наменети за употреба во храна и прехранбени состојки,
согласно Правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за
нивна употреба во поглед на процесот за производство
на категоријата храна и максималните дозволени нивоа
на резидуи на екстракционите средства во крајните
производи и максималните дозволени нивоа на резидуи
на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми (*2).
Член 4
За потребите на овој правилник се применуваат дефинициите утврдени во член 4 од Законот за безбедност на храната, како и следните дефиниции:
(а) „историја на безбедна употреба на храна во трета земја“ се податоци за безбедноста на предметната
храна кои вклучуваат документирани податоци за нејзиниот состав и од искуствата од најмалку 25 години
континуирана употреба во вообичаениот режим на исхрана на значителен број на луѓе во барем една трета
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ)
бр.2015/2283 на Европскиот парламент и на Советот од 25 ноември 2015 година за нова храна, за изменување на Регулатива (ЕУ)
бр. 1169/2011 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Регулатива (ЕЗ) бр. 258/97 на Европскиот парламент и на
Советот и на Регулативата (ЕЗ) бр. 1852/2001 на Комисијата
(CELEX бр. 32015R2283).
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земја, при што истата не треба да ги вклучува видовите
на непрехранбена употреба или за употреба која не е
поврзана со вообичаениот начин на исхрана;
(б) „традиционална храна од трета земја“ е храна
произведена со иновирани технологии како што е дефинирано во член 4 точка 60 од Законот за безбедност
на храната, а е различна од храната наведена во член 5
став 1 точки (а), (в), (е), (ж), (з) и (ѕ) од овој правилник,
која се добива од примарното производство како што е
дефинирано во член 4 точка 18 од Законот за безбедност на храната, независно од тоа дали е преработена
или непреработена храна и е со утврдена историја на
безбедна употреба на храна во трета земја;
(в) „барател“ е оператор со храна кој поднесува барање до Агенцијата за храна и ветеринарство;
(г) „валидно барање“ е барање или нотификација
што спаѓа во опсегот на овој правилник и ги содржи
потребните информации во врска со проценката на ризикот и постапката за одобрување;
(д) „специјално создаден наноматеријал“ е секој
специјално произведен материјал со една или повеќе
димензии од редот на 100 nm или помалку, или кој е
составен од независни функционални делови, внатре
или на површината, од кои повеќето имаат една или
повеќе димензии од редот на 100 nm или помалку,
вклучувајќи структури, агломерација или агрегати, кои
можат да имаат димензии поголеми од 100 nm, но кои
ги задржуваат својствата, карактеристични за наноскалата и
(ѓ) „својства кои се карактеристични за наноскалата“ се својства кои се поврзани со широката специфична површина на засегнатите материјали и/или специфични физичко-хемиски својства, кои се различни
од својствата на материјалот со истиот состав кои не се
наноформа.
Член 5
Храна произведена со иновирани технологии е секоја храна или состојка на храна која не била користена за човечка употреба во значителна мера во Република Северна Македонија пред 1997 година и е опфатена
во една од следните категории:
(а) храна со нова или намерно модифицирана молекуларна структура, која молекуларна структура досега
не била користена како храна или во храна во Република Северна Македонија;
(б) храна составена, изолирана или произведена од
микроорганизми, габи или алги;
(в) храна составена, изолирана или произведена од
материјали од минерално потекло;
(г) храна составена, изолирана или произведена од
растенија или делови од нив, освен кога таа храна има
историја на безбедна употреба и е составена, изолирана
или произведена од растение или сорта од ист вид добиен преку:
- традиционални практики на одгледување што се
користат за производство на храна; или
- нетрадиционални практики на одгледување кои
досега не биле користени за производство на храна,
кога овие практики не доведуваат до значителни промени во составот или структурата на храната, кои влијаат на нејзината хранлива вредност, метаболизмот или
нивото на несакани супстанции;
(д) храна составена, изолирана или произведена од
животни или делови од нив, со исклучок на животни
добиени преку традиционални практики на одгледување кои се користеле за производство на храна и при
тоа храната од овие животни има историја на безбедна
употреба во Република Северна Македонија;
(ѓ) храна составена, изолирана или произведена од
клеточни култури или ткивни култури добиени од животни, растенија, микроорганизми, габи или алги;
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(е) храна добиена како резултат на производствен
процес кој досега не бил користен за производство на
храна во Република Северна Македонија, кој предизвикува значителни промени во составот или структурата
на храната кои влијаат на нејзината хранлива вредност,
метаболизмот или содржината на несакани супстанции;
(ж) храна составена од специјално создадени наноматеријали, во согласност со член 4 точка (д) од овој
правилник;
(з) витамини, минерали и други супстанции наменети за употреба во додатоци на исхраната, во збогатена
храна или во храна со посебна нутритивна употреба,
кога:
- бил спроведен производствен процес кој досега не
бил користен за производство на храна, како што е наведено во точка (е) од овој член; или
- тие содржат или се составени од специјално создадени наноматеријали, во согласност со дефиницијата
во член 4 точка (д) од овој правилник; и
(s) храна или состојки на храна кои досега биле
употребувани само во додатоци на исхрана и која сега
ќе се користи во друг вид на храна, но употребата во
додатоците во исхраната не се смета како историја на
безбедна употреба на храната или на состојките.
Член 6
Храната пред да ја стават во промет на пазарот во
Република Северна Македонија операторите со храна
проверуваат дали е опфатена со овој правилник и дали
се наоѓа на Листата на одобрена храна и состојки на
храна произведена со иновирани технологии одобрена
од страна на Европската комисија за ставање во промет
во земјите членки на Европската унија и Европскиот
каталог на храна произведена со иновирани технологии
кои се објавуваат на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) и редовно се ажурираат.
Кога не се сигурни дали одредена храна којашто
имаат намера да ја стават во промет е опфатена со овој
правилник, операторите со храна треба да бараат потврдна информација од Агенцијата. Операторите со храна ги доставуваат до Агенцијата сите потребни информации за да може таа да утврди дали одредена храна
спаѓа во опсегот на овој правилник.
За да се утврди дали одредена храна е опфатена со
овој правилник, Агенцијата може да бара потврдна информација од научните институции во земјата – Медицинските факултети, Фармацевтскиот факултет, Технолошко металуршки факултет и/или од Генералниот
директорат за здравје и безбедност на храната при Европската комисија, Европската агенција за безбедност
на храната и други релевантните надлежни институции
во други земји кои се членки на Европската Унија и работат на проценка на ризици во храната.
Член 7
Храната произведена со иновирани технологии треба да ги исполнува следните барања:
(а) Храната произведена со иновирани технологии
треба да биде безбедна и врз основа на расположливите научни докази да не претставува ризик за здравјето
на луѓето, но ако нејзината безбедност не може да се
оцени и нема сигурни научни податоци, може да се
примени начелото на претпазливост согласно член 8 од
Законот за безбедност на храната;
(б) Храната произведена со иновирани технологии
при употребата за која е наменета не треба да го доведува потрошувачот во заблуда, особено кога храната е
наменета да замени друга храна и кога постои значителна промена во нутритивната вредност;
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(в) Кога храната произведена со иновирани технологии е наменета да замени друга храна, таа не треба
да се разликува од таа храна на тој начин што при нејзината вообичаена консумација од нутритивен аспект
би била неповолна за потрошувачот.
Храната и состојките на храна произведени со иновирани технологии пред да се стават во промет на пазарот во Република Северна Македонија треба да ги исполнуваат општите барања за означување на храната
согласно Правилникот за информации поврзани со храната (*3), за да се обезбеди соодветно информирање на
потрошувачите за природата и безбедноста на новата
храна, особено во однос на ранливите групи на населението.
Член 8
Посебни барања за безбедност на храна и состојки
на храна произведени со иновирани технологии во
врска со означување се следните:
- секоја храна или состојка на храна произведена со
иновирани технологии да има свое име кое прецизно
е утврдено,
- за секоја храна или состојка на храна произведена
со иновирани технологии која може како таква да биде
ставена во промет, или да биде употребена во или на
друга храна однапред треба да биде утврдена во која
категорија на храна и во која количина ќе се употребува,
- за секоја храна или состојка на храна произведена
со иновирани технологии во одобрението за ставање во
промет треба да бидат утврдени начинот и условите
за употреба и барања за означување,
- за секоја храна или состојка на храна произведена
со иновирани технологии во одобрението за ставање во
промет треба да бидат утврдени дополнителни специфични барања за означување во смисла на дополнителни задолжителни информации кои треба да бидат на
означувањето во зависност од специфичноста на состојката и потребата за информирање на потрошувачот
во однос на употребата на храната или во однос на
препорачаната количина или во однос на одредени ограничувања на употребата или максимално дозволени
дневни количини во употребата или слично,
- за секоја храна или состојка на храна произведена
со иновирани технологии во одобрението за ставање во
промет треба да има утврдени спецификации во смисла
на состојки, чистота на состојките, други физичко-хемиски и микробиолошки барања кои треба да бидат исполнети за да гарантираат безбедност на храната или
на состојката и
- за храна или состојка на храна произведена со
иновирани технологии во одобрението за ставање во
промет може да има утврдени и други барања како што
се: докази и податоци со заштитени сопственички
права, ограничување на употреба во однос на популациона група, ограничување на употреба во однос на категорија на храна и други дополнителни информации
во интерес на потрошувачот.
Член 9
Употребата на одобрената храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии и дали истите се безбедни за употреба согласно посебните барања
од овој правилник треба да се следи по нивното ставање во промет на пазарот, од страна на Агенцијата.
За сите нови значајни информации во врска со безбедноста на храната којашто е ставена во промет на пазарот операторот кој ја става во промет храната на пазарот треба да ја извести Агенцијата.
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Член 10
Овој правилник престанува да важи со денот на
пристапувањето на Република Северна Македонија во
Европската Унија.
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за посебните барања
за безбедност на храната произведена со иновирани
технологии (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/12).
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-1345/1
18 мај 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

_________________
(*1) Правилникот за адитивите што се употребуваат во
производство на храната е усогласен со Регулатива на
Комисијата (ЕУ) Бр. 232/2012 од 16 Март 2012 за изменување на Анекс II од Регулативата (ЕК) бр 1333/2008
на Европскиот парламент и на Советот во врска со условите за употреба и користените нивоа за хинолин
жолта (Е104), Сансет жолта FCF/Портокалoвo жолта S
(Е110) и Понсо 4R, Кошинил Црвена А (Е124) (CELEX
број 32012R0232), Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр
244/2013 од 19 Март 2013 за дополнување на Анекс III
на Регулативата (ЕК) бр.1333/2008 на Европскиот парламент и на Советот во однос на употребата на трикалциум фосфат (E 341 (iii)) во нутритивни препарати наменети за употреба во храна за доенчиња и мали деца
(CELEX број 32013R0244), Регулатива на Комисијата
(ЕУ) бр 256/2013 од 20 март 2013 година за дополнување на Анекс III на Регулативата (ЕК) бр 1333/2008 на
Европскиот парламент и на Советот во однос на употребата на натриум аскорбат (E 301) во препарати на витамин Д наменети за употреба во храна за доенчиња и
мали деца (CELEX број 32013R0256), Регулатива на
Комисијата (ЕЗ) Бр. 438/2013 од 13 Мај 2013 година за
дополнување и коригирање на Анекс II на Регулативата (ЕК) бр. 1333/2008 на Европскиот парламент и на
Советот во однос на употребата на одредени прехранбени адитиви ) (CELEX број 32013R0438), Регулатива
на Комисијата (ЕУ) бр 609/2013 од 3 Јуни 2013 за дополнување на Анекс II на Регулативата (ЕК) бр.
1333/2008 на Европскиот парламент и на Советот во
однос на употребата на неколку адитиви во одредени
алкохолни пијалаци (CELEX број 32013R0509), Регулатива на Комисијата (ЕУ) 510/2013 од 3 Јуни 2013 година за дополнување на Анекс I, II и III на Регулативата (ЕК) бр.1333/2008 на Европскиот парламент и на
Советот во однос на употребата на железни оксиди и
хидроксиди (E 172), хидроксипропил метил целулоза
(E 464) и полисорбати (E 432-436) за означување на одредени овошја (CELEX број 32013R0510).
(*2) Правилникот за посебните барања за екстракционите средства кои може да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна
употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на
резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на
екстракционите средства во аромите кои се добиваат
од природни извори на ароми е усогласен со Директи-

ва 2009/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
од 23 април 2009 година за усогласување на законодавството на земјите членки за екстракциони растворувачи кои се употребуваат во производство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX број
32009L0032) изменета и дополнета со Директива на
Комисијата 2010/59/ЕУ од 26 август 2010 за изменување на Директивата 2009/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за усогласување на законодавството
на земјите членки за екстракциони растворувачи кои се
употребуваат во производство на прехранбени производи и состојки на храна (CELEX број 32010L0059).
(*3) Правилникот за информации поврзани со храната е
усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2011
година за давање на прехранбени информации на потрошувачите (CELEX број 32011R1169).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2189.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 26 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 29 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА
РАБОТА
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на
малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф.
бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на
енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје со Одлука за издавање на лиценца за
пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19).
2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите „9 јули 2020 година“ се заменуваат со зборовите „9 април 2021 година“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-104/19
29 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2190.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29.6.2020
година, донесе

29 јуни 2020
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

61,00 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

25,824 (денари/килограм)

63,00 (денари/литар)
52,50 (денари/литар)
52,00 (денари/литар)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот
М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)

19,646 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

18,495 (денари/килограм)

21,392 (денари/литар)
19,582 (денари/литар)
19,398 (денари/литар)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,637 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,586 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,709 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,459 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

0,080 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

0,050 (денари/килограм)

0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

0,890 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

0,740 (денари/килограм)

0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

24,692 (денари/литар)
24,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
30.6.2020 година и истата ќе се објави во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1491/1
29 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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