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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2250. 
Врз основа на член 50-б став (3) од Законот за 

спортот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 
64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 
177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016 и 61/2016), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 19.4.2016 година, донесе  
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗ-
НАНИЕ ЗА ВРВНО СПОРТСКО ОСТВАРУВАЊЕ И  

ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК 
 

Член 1 
Во Уредбата за определување на условите и начи-

нот на доделување на национално спортско признание 
за врвно спортско остварување и висината на парични-
от надоместок („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 127/2008), во членот 10 по ставот (1) се до-
дава нов став (2) кој гласи: 

„(2) При доделување на национално спортско приз-
нание утврдено во членот 4, став 4 од оваа уредба, за 
вредни спортски остварувања, освојување на Монт 
Еверест и препливување на Ла Манш се врши компари-
рање на вредноста на  спортското остварување за кое 
меѓународните асоцијации водат официјални листи на 
рекорди и спортски подвизи на поединци и експе-
диции“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3209/1 Заменик на претседателот 

19 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2251. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 
196/15) и член 8 став (6) од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26.4.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУМИЦА И 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Струмица и за висината на закупнината 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.12/16) 
во членот 2 по зборовите „бр.11-311/3 од 27.10.2015 го-
дина“, се додаваат зборовите „и Геодетски елаборат за 
геодетски работи  за посебни намени за нумерички по-
датоци  бр.11-311/4/2015  од 16. 3.2016 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3390/1 Заменик на претседателот 

26 април 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

2252. 

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 и 52/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 
215/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26.4.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕ-
СИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 37 МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесија за користење вода за производство 
на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични 
централи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 21/16) во членот 3, во табелата точките под реден 
број 2 и 3  се менуваат и гласат:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      

Член 2 
Во членот 8 зборовите: „шест месеци” се заменува-

ат со зборовите: „270 дена”.  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

       

Бр. 42-3859/1 Заменик на претседателот 

26 април 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2253. 

Согласно член 74 став (9) од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16 и 71/16), министерот за транспорт и врски 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И 

ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОП-

РЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА  

ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето, потребната документација  и образецот на реше-

нието за изведување на градбите односно поставување 

на опремата за кои не е потребно одобрение за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.51/15 

и 28/16) во членот 10 алинејата 2 се менува и гласи: 

„-извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави опремата или имотен лист за 

објектот на кој треба да се постави опремата или пра-

восилно решение за утврдување на правен статус на 

објектот на кој треба да се постави опремата;“ 

 

Член 2 

Во членот 11 алинејата 2 се менува и гласи: 

„-извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави паното или имотен лист за об-

јектот на кој треба да се постави паното или правосил-

но решение за утврдување на правен статус на објектот 

на кој треба да се постави паното;“ 

 

Член 3 

Во членот 12 се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2)Доколку се предвидува изградба на ограда во 

функција на објект во етажна сопственост, како доказ 

за право на градење согласно став (1) алинеја 4 на овој 

член, се доставува договор со заедницата на сопствени-

ци на посебни делови на објектот или писмена соглас-

ност од мнозинството сопственици на посебните дело-

ви од објектот кои претставуваат повеќе од половината 

од вкупната површина на објектот со имотни листови 

за посебните делови на објектот.“ 

 

Член 4 

По членот 27 се додаваат пет нови членови 27-а, 27-

б, 27-в, 27-г и 27-д кои гласат: 

 

„Член 27-а 

За изградба на фото-напонски панели за производ-

ство на електрична енергија со максимален инсталиран 

капацитет до 1МW кои се поставуваат на објекти, се 

доставува следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави панелот или имотен лист за об-

јектот на кој треба да се постави панелот или правосил-

но решение за утврдување на правен статус на објектот 

на кој треба да се постави панелот; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-градежен дел и фаза-електрика); 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 

делови на објектот или писмена согласност од мно-

зинството сопственици на посебните делови од објек-

тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-

та површина на објектот, доколку панелите се поставу-

ваат на зграда во етажна сопственост односно писмена 

согласност од сопственикот/сопствениците доколку се 

поставуваат на индивидуален објект; 

- лиценца издадена од надлежен орган согласно 

прописите за енергетика, доколку согласно прописите 

за енергетика е предвидена лиценца за изградба на овој 

вид на градби и 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за панелите чија височина надминува 15 метри од 

највисоката точка на објектот на кој треба да се поста-

ват. 

 

Член 27-б 

За поставување на електронски информативни и 

рекламни паноа (со површина над 30 м2 и со конструк-

тивни елементи) кои се поставуваат на јавни пов-

ршини, се доставува следната документација: 

- ревидиран основен проект (фаза-градежен дел и 

фаза-електрика); 

- доказ дека согласно Програмата за поставување на 

урбана опрема е предвидено поставување на паното; 

- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе биде поставено паното; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува паното 

е сопственост на Република Македонија, а доколку 

земјиштето е во приватна сопственост на физичко или 

правно лице се доставува договор за долготраен закуп 

склучен со сопственикот на земјиштето или писмена 

согласност од сопственикот на земјиштето и 

- согласност од општината, општината во градот 

Скопје односно градот Скопје во чија надлежност е 

јавната површина. 
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Член 27-в 

За изградба на плажи со придружни објекти кои се 

градат на копнена и на водена површина, во рамки на 

простор предвиден за плажа, се доставува следната до-

кументација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградба 

на плажа со придружни објекти кои се градат на копне-

на и на водена површина, во рамки на простор предви-

ден за плажа; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-електрика доколку е предвидено објектите да 

имаат електрични инсталации, фаза-водовод и канали-

зација доколку е предвидено поврзување на објектите 

со водоводна и канализациона инфраструктура и фаза-

градежен дел доколку објектите имаат конструктивен 

дел); 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација; 

- доказ за право на градење согласно член 59-а од 

Законот за градење и 

- елаборат за заштита на животната средина одоб-

рен од општината на чие подрачје е предвидена изград-

бата на објектите, доколку согласно прописите од об-

ласта на животна средина е предвидено изработка на 

елаборат за таков вид на објекти. 

 

Член 27-г 

За изградба на пешачки патеки, се доставува след-

ната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација или проект за инфраструктура 

одобрен од надлежен орган, со кои е предвидена из-

градбата на патеката; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-електрика доколку е предвидено патеката да има 

електрични инсталации, фаза-водовод и канализација 

доколку е предвидено поврзување со водоводна и кана-

лизациона инфраструктура и фаза-градежен дел докол-

ку патеката има конструктивен дел); 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација или проектот 

за инфраструктура и 

- доказ за право на градење согласно член 59-а од 

Законот за градење. 

 

Член 27-д 

За изградба на подземни бунари со линиски систе-

ми кои се во функција на бунарите, се доставува след-

ната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација или одобрен проект за инфрас-

труктура со која е предвидена изградбата на подземни 

бунари со линиски системи кои се во функција на бу-

нарите;  

- одлука за изведување на подземни бунари со ли-

ниски системи кои се во функција на бунарите донесе-

на од страна на Советот на општината, Советот на оп-

штината во градот Скопје или Советот на градот Скоп-

је доколку истите не се предвидени со урбанистички 

план или урбанистичко-планската документација или 

проект за инфраструктура, која се состои од графички 

и текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи 

податоци за градбата и просторот за поставување на 

градбата а графичкиот дел се состои од приказ на по-

стоечката и планираната состојба; 

- микролокациски услови кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од али-

неја 2 на овој став, доколку подземните бунари со ли-

ниски системи кои се во функција на бунарите не се 

предвидени со урбанистички план или урбанистичко-

планска документација или проект за инфраструктура, 

кои ги издава органот чиј Совет ја донел одлуката од 

алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 
- копија од катастарски план за земјиштето под кое 

треба да се изградат бунари со линиски системи кои се 
во функција на бунарите; 

- доказ дека земјиштето под кое треба да се изгра-
дат бунари со линиски системи кои се во функција на 
бунарите е сопственост на Република Македонија, а 
доколку земјиштето е во приватна сопственост на фи-
зичко или правно лице се доставува договор за долгот-
раен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или 
писмена согласност од сопственикот на земјиштето и 

- согласност од градот Скопје, доколку подземните 
бунари со линиски системи кои се во фукција на буна-
рите треба да се изградат на подрачјето на општините 
во градот Скопје, а не е донесена одлука за изградба на 
подземни бунари со линиски системи кои се во фун-
кција на бунарите согласно алинеја 2 на овој став од 
страна на Советот на градот Скопје.“ 

 
Член 5 

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

 
Бр. 01-6182/1 Министер 

20 април 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 
  

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2254. 
Врз основа на член 94, член 106 и член 107 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016), постапувајќи по барањето број УП1 08-50 
од 30.3.2016 година на ТТК Банка АД Скопје, Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 18.4.2016 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Во точка 2 од Решението за давање дозвола за ра-

ботење со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје 
– Оддел за работа со хартии од вредност бр.08-1475/6 
од 4.9.2006 година и изменета со Решение бр.УП1 08-
24 од 1.4.2010 година, по алинејата ж) се додава нова 
алинеја која гласи: 
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„ѕ) прием и пренос на налози за купување и прода-
вање на хартии од вредност на странски пазари на хар-
тии од вредност.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр.УП1 08-50 Комисија за хартии од вредност 

18 април 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
                                                               

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2255. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 5, а во врска 

со членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
на ден 19.4.2016 донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ ШТО СЕ ПОД-

ЛЕЖНИ НА ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на релевантни пазари 

што се подлежни на претходна регулација број 02-
5015/1 од 23.9.2010 година, број 02-2010/2 од 15.4.2011 
година, број 0307-1276/2 од 7.5.2014 година, број 0201-
1476/7 од 15.12.2014 година и број 1306-252/2 од 
20.1.2016 година во член 3 точка б) потточката 10 се 
менува и гласи: 

„пристап и започнување на услуги во јавни мобил-
ни електронски комуникациски мрежи“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб страната на Агенцијата 
за електронски комуникации. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за 

електронските комуникации, Агенцијата за електрон-
ски комуникации изврши анализа на релевантниот па-
зар за продажба на производи и услуги на големо, па-
зар бр. 10 - пристап и започнување на услуги во јавни 
мобилни електронски комуникациски мрежи. 

Во финалниот документ од анализата на пазар бр. 
10 - пристап и започнување на услуги во јавни мобил-
ни електронски комуникациски мрежи, донесен под 
број 1303-690/10 од 19.4.2016 година е утврдено дека 
кај овој релевантен големо продажен пазар треба да би-
де променет насловот на самиот пазар поради измените 
во дефиницијата на релевантниот пазар и услугите кои 
истата ги опфаќа. 

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа 
на членот 24 став (1) алинеја 5 од Законот за електрон-
ските комуникации, директорот на Агенцијата за елек-
тронски комуникации донесе одлука како во диспози-
тивот.  

 
Бр. 1303-690/10  

19 април 2016 година Директор, 
Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 

       
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2256. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ  

ВО 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Годишната наредба за здравствена заштита на 

животните во 2016 година (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 11/16), во членот 1 точка 9 пот-
точка 9.4 во ставот 5 втората реченица се брише. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2346/5 Агенција за храна 

22 април 2016 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
__________ 

2257. 
Врз основа на член 44 став (4) точка 12) од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесe 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА КОНТРОЛА  

НА TRICHINELLA ВО МЕСОТО (
*
) 

 
Глава I 

Општи одредби 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за контрола на Trichinella во месото.  

                            
() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 

Комисијата за спроведување (EУ) 2015/1375 oд 10 август 2015 

година во која се пропишани посебни правила за официјални 
контроли на Trichinella во месо (CELEX број 32015R1375). 
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Член 2 

Примена 

 
Одредбите  на  овој  правилник  се  применуваат  на  

методите  на  испитување  на присутност  на Trichinella  
во  месото,  постапувањето  на  Агенцијата  за  храна  и 
ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата) и 
операторите со храна, доделување и отповикување на 
здравствениот статус, ветеринарно - санитарните усло-
ви за увоз и начинот на спроведување на службени 
контроли и мониторинг на трихинелозата.  

 
Член 3 

Дефиниции 
 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
(а) „Trichinella“ е кој било  нематод што припаѓа на 

видот на родот Trichinella.  
(б) „Контролирани услови на одгледување“ е тип на 

одгледување животни каде што свињите цело време се 
држат под услови контролирани од операторот во од-
нос на хранењето и сместувањето.  

(в) „Оддел“ се група на одгледувалишта кај кои се 
применуваат контролирани услови за одгледување. Си-
те одгледувалишта кои се со примена на контролирани 
услови на одгледување, може да се сметаат како еден 
оддел (компартмент). 

 
Глава II 

 
Постапување на Aгенцијата и операторите  

со храна 
 

Член 4 

Земање примерок од трупови 
 
(1) При post-mortem преглед во кланиците, од тру-

пови од домашни свињи се земаат примероци, и тоа:  
(а) од сите трупови на расплодни маторици и нере-

зи или најмалку 10% од трупови кои што се пратени за 
колење секоја година од секое одгледувалиште кое е 
официјално регистрирано како одгледувалиште каде 
што се применуваат контролирани услови на одгледу-
вање, за испитување на Trichinella; 

(б) од сите трупови од одгледувалишта кои не се 
официјално регистирани како одгледувалишта каде се 
применети контролирани услови за одгледување со 
систематско  испитување на Trichinella. 

(2) Примероци се земаат од секој труп и се испиту-
ва присуство на Trichinella во лабораторија назначена 
од страна на Агенцијата, со користење на една од след-
ните методи:  

(а) референтната метода за откривање дадена во 
Глава I од Прилог I кој е составен дел на овој правил-
ник или  

(б) еквивалентната метода за откривање дадена во 
Прилог I, Глава II на овој правилник.  

(3) Труповите од коњи, диви свињи и други фар-
мски и диви животински видови подложни на инфеста-
ција со Trichinella треба систематски да се испитуваат 
во кланици или објекти за расекување на месото, како 
дел од post-mortem прегледот. 

Примерок се зема од секој труп и се испитува во 
согласност со Прилог I на овој правилник и Прилог III 
кој е составен дел од овој правилник, во лабораторија 
назначена од страна на Агенцијата. 

(4) До добивање на резултатите од испитувањето на 
присуство на Trichinella, под услов операторот со храна 
да обезбедил потполна следливост:  

(а) труповите на домашни свињи и коњи можат да 
бидат исечени максимално на шест дела во кланица 
или во објект за расекување што се наоѓа во истите 
простории, како и кланицата, или  

(б) по исклучок од точка (а) од овој став и по одоб-
рување од страна на Агенцијата, трупови можат да се 
исечат во објект за расекување поврзан или одвоен од 
кланицата, доколку:  

- постапката е под надзор на официјален ветеринар;  
- трупот или деловите од истиот се превезуваат до 

еден ист објект за расекување како идна дестинација;  
- објектот за расекување се наоѓа на територијата на 

Република Македонија, и  
- во случај на позитивен резултат, сите делови од 

трупот се прогласуваат како неисправни за исхрана на 
луѓето.  

 
Член 5 

Исклучоци 
 
(1) По исклучок од член 4 став (1) на овој правил-

ник, месото од домашните свињи кое било подложено 
на третман на замрзнување во согласност со Прилог II 
кој е составен дел на овој правилник, а под надзор на 
официјален ветеринар не треба да се испитува на при-
суство на Trichinella.  

(2)  По исклучок од член 4 став (1) на овој правил-
ник, труповите и месото од неодлачени - домашни сви-
њи на возраст помала од пет недели не треба да се ис-
питуваат за Trichinella. 

(3) По исклучок од член 4 став (1) на овој правил-
ник, труповите и месото од домашни свињи не треба да 
се испитуваат за Trichinella  кога животните доаѓаат од 
одгледувалишта или оддел официјално одобрени и во 
кои се применуваат контролирани услови за одгледува-
ње во согласност со член 10 од овој правилник, до-
колку: 

(a) нема автохтона инфестација со Trichinella кај до-
машни свињи одгледувани во одгледувалишта офици-
јално одобрени како одгледувалишта каде што се при-
менуваат контролирани услови на одгледување во по-
следните три години, за кое време се спроведува кон-
тинуирано тестирање во согласност со член 4 на овој 
правилник или 

(б) постојат историски податоци за континуирано 
тестирање извршено на популација заклани свињи со 
најмалку 95% сигурност дека распространетоста на 
Trichinella не надминува една на милион во таа попула-
ција.  

 
Член 6 

Испитување за Trichinella и ставање на здравствена 
ознака 

 
(1) Труповите на животни од член 4 на овој правил-

ник или делови на истите, освен тие што се наведени 
во член 4 став (4) на овој правилник, не треба да го на-
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пуштаат објектот пред да се утврди дека резултатите 
од испитувањето за Trichinella се негативни. Исто така, 
другите делови од животните наменети за исхрана на 
луѓе или животни, кои содржат ткиво на напречно-наб-
раздени мускули, не треба да го напуштат објектот 
пред да се утврди дека резултатите од испитувањето на 
Trichinella се негативни.  

(2) Отпадот од животинско потекло и нус-произво-
дите од животинско потекло кои не се наменети за ис-
храна на луѓето и кои не содржат ткиво на напречно-
набраздени мускули може да го напуштат објектот 
пред да се добиени резултатите од испитувањето на 
Trichinella.  

(3) По исклучок од став (2) на овој член, официјал-
ниот ветеринар, доколку оцени дека е потребно, може 
да нареди испитување на присуство на Trichinella или 
соодветен третман на нус-производите од животинско 
потекло пред тие да го напуштат објектот.  

(4) Кога во кланицата се применува постапка со ко-
ја е обезбедено дека ниту еден дел од трупот кој се 
прегледува не го напушта објектот додека не се утврди 
дека резултатот од испитувањето на Trichinella е нега-
тивен и кога таа постапка формално е одобрена од 
Агенцијата или во случај на примена на одредбите од 
член 4 став (4) на овој правилник, ознаката за здрав-
ствена исправност согласно член 63 од Законот за без-
бедност на храната

(*1)
 може да се стави пред да се доби-

јат резултатите од испитување на Trichinella.  
 

Член 7 
Обука 

 
Персоналот вклучен во испитувањето на примеро-

ците за присуство на Trichinella треба да е соодветно 
обучен и да учествува во:  

1) програмата за контрола на квалитетот на испиту-
вањата за присуство на Trichinella и  

2) редовна проценка на постапките на испитува-
њата, евиденцијата и анализите кои се употребуваат во 
лабораторијата.  

 
Член 8 

Методи на откривање 
 
(1) За испитување на примероците од трупови од 

домашни свињи од член 4 на овој правилник  кога по-
стои основан сомнеж на инфестација со Trichinella се 
користат методите на откривање дадени во Прилог I, 
Глави I и II на овој правилник.  

(2) Сите позитивни примероци  се  доставуваат  до  
Националната  референтна лабораторија или до рефе-
рентна лабораторија на Европската Унија за утврдува-
ње на видот на Trichinella.  

 
Член 9 

Планови за итни мерки 
 
Агенцијата согласно членот 52 од Законот за вете-

ринарно здравство изготвува планови за итни мерки  во 
кои се предвидени сите активности кои треба да се 
преземат кога примероците од трупови од домашни 
свињи од член 4 на овој правилник се позитивни на 
Trichinella. Плановите треба да го содржат најмалку 
следново: 

(а) следливост на инфестираните трупови и нивните 
делови кои содржат мускулно ткиво;  

(б) мерки за постапката со инфестираните трупови 
и нивните делови;  

(в) постапка за утврдување на изворот на инфеста-

ција и дали е проширена меѓу дивите животни;  

(г) мерките кои треба да се преземат на ниво на ма-

лопродажба или на ниво на потрошувач;  

(д) мерките кои треба да се преземат кога инфести-

раните трупови не можат да се идентификуваат во кла-

ницата и  

(ѓ) одредување на видот на Trichinella кој е вклучен 

во инфестацијата.  

 

Член 10 

Добивање на  статус на одгледувалиште или оддел 

со контролирани услови за одгледување 

 

(1)  За  да  добијат  официјален  статус  на одгледу-

валиште или оддел со контролирани услови за одгледу-

вање, операторите треба да ги исполнат и условите од 

член 11 став (1) од овој правилник како и следните ба-

рања: 

(а) да ги имаат преземено сите можни  практични 

мерки на претпазливост во однос на  градбата и одржу-

вањето на објектот, со цел да се спречат глодарите, кој 

било друг вид цицачи и големи птици карнивори да 

имаат пристап до објектите каде што се држат живот-

ните;  

(б) да применуваат програма за заштита од штет-

ници, особено за глодари, за ефикасно да се спречи ин-

фестацијата на свињите, за која операторите треба да 

водат евиденција за спроведување;  

(в) да обезбедат дека целата храна за животни е до-

биена од објекти кои произведуваат храна за животни 

согласно Законот за безбедност на храната за жи-

вотни
(*2)

;  

(г) да ја складираат храната за животни наменета за 

видовите кои се приемчиви на Trichinella во затворени 

силоси или друг тип на контејнери кои се недостапни 

за глодари. Останатата храна за животни треба да биде 

термички обработена или произведена и складирана на 

соодветен начин; 

(д) угинатите животни треба да се собираат, озна-

чат и превезат на соодветен начин во рок од 24 часа од 

угинувањето согласно Законот за нуспроизводи од жи-

вотинско потекло. Угинатите животни може да се со-

бираат и складираат на одгледувалиштето во затворен 

контејнер до нивно нештетно отстранување;  

(ѓ) ако во непосредна близина на одгледувалиштето 

е лоцирана јама за отпад или депонија, операторот тре-

ба да ја информира Агенцијата. Агенцијата го процену-

ва ризикот и одлучува дали одгледувалиштето може да 

добие статус на одгледувалиште со примена на контро-

лирани услови за одгледување;  

(е) да обезбедат прасињата и свињите кои се внесу-

ваат во одгледувалиштето, како и купените свињи да се 

родени и одгледани под контролирани услови за одгле-

дување;  
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(ж) ниедна свиња да нема пристап до надворешна 

средина, освен доколку операторот може на темел на 

анализа на ризик да докаже на Агенцијата, дека со од-

глед на временскиот период, објектите и условите на 

надворешен пристап не постои опасност од внес на 

Trichinella во одгледувалиштето; 

(з) да обезбедат идентификација на свињите на на-

чин со кој за секое животно може да се проследи ин-

формација од кое одгледувалиште доаѓа;  

(ѕ) нови животни во одгледувалиштето се внесуваат 

само доколку:  

- доаѓаат од одгледувалишта официјално одобрени 

со примена на контролирани услови за одгледување 

или  

- се придружени од сертификат, заверен од страна  

на надлежниот орган на земјата извозник со кој пот-

врдуваат  дека  животното  доаѓа  од  одгледувалишта  

официјално  одобрени за примена на контролирани ус-

лови за одгледување или  

-  се  чуваат  изолирано  се  додека  резултатите  од  

серолошкиот  тест  одобрен  од референтната лаборато-

рија на Европската Унија не се покажат негативни. Се-

ролошкото земање примероци треба да се изведе отка-

ко животните биле во одгледувалиштето во траење од 

четири недели;  

(и) да обезбедат дека свињите наменети за колење 

немале пристап до надворешната средина за време на 

целиот производствен период, освен доколку операто-

рот може да обезбеди гаранции, со направена анализа 

на ризик, дека временскиот период, објектите и окол-

ностите во кои животните имаат пристап кон надво-

решната средина не претставуваат ризик од внесување 

на Trichinella на одгледувалиштето. Агенцијата ги про-

верува дадените гаранциите и одлучува дали истите се 

соодвени за нивната намена;  

(ј) пристап до надворешниот простор за време на 

првите неколку недели живот пред одбивањето се доз-

волува ако се исполнети следните барања:  

- не се дијагностицира инфестации со Trichinella кај 

домашните животни во земјата во последните десет го-

дини;  

- постои годишна програма за присмотра со мос-

трирање на примероци од диви животни приемчиви на 

Trichinella. Програмата се заснова на анализа на ризик 

и се изведува во област која е епидемиолошки поврза-

на со географската локација на одгледувалиштата офи-

цијално одобрени за примена на контролирани услови 

за одгледување на свињи. Програмата ги испитува ре-

левантните видови на животни-индикатори врз основа 

на претходните наоди. Резултатите треба да покажува-

ат преваленција на Trichinella кај животните-индикато-

ри под 0,5 %;  

- кога се на отворено, животните се чуваат во огра-

ден простор;  

-   програмата за мониторинг од член 14 се спрове-

дува и обезбедува зачестен мониторинг кај засегнатите 

одгледувалишта;  

- од сите расплодни маторици и нерези кои на од-

гледувалиштето се чуваат за расплод, при колењето  

систематски  се  земаат  примероци  за  испитување  со  

користење на референтната метода на испитување да-

дена во Прилог I, Глава I на овој правилник или на ед-

на од еквивалентните методи дадени во Прилог I, Гла-

ва II на овој правилник, и  
- се преземаат чекори за да се спречи пристапот на 

големи карниворни или омниворни птици (чавки, граб-
ливки).  

(к) ниедна од свињите за размножување и произ-

водство дефинирани согласно член 3 став (2) точка 2) 

од Правилникот за условите за ставање во промет на 

говеда и свињи
(*3)

, не се истоварени по напуштањето на 

огледувалиштето во собирни центри дефинирани сог-

ласно член 3 точка 20 од Законот за ветеринарно здрав-

ство, освен доколку собирните центри ги исполнуваат 

барањата утврдени во овој став и сите свињи групира-

ни за пратки во собирните центри потекнуваат или доа-

ѓаат од одгледувалишта кои се официјално признаени 

дека ги применуваат условите за контролирани услови 

на одгледување или од официјално признаени оддели. 

(2) Операторите со храна на одгледувалишта со ста-

тус официјално одобрени за примена на контролирани 

услови за одгледување, треба да ја информираат 

Агенцијата ако не исполнуваат некое од барањата од 

став (1) на овој член или кога се појавила каква било 

друга промена која може да влијае на одгледувалиште-

то во однос на неговиот статус за официјално одобрени 

за примена на контролирани услови за одгледување. 

(3) За да го додели статуст на одгледувалиште или 

оддел официјално одобрени дека применуваат контро-

лирани услови на одгледување Агенцијата врши про-

верка на исполнетоста на барањата од ставовите (1) и 

(2) на овој член.  

 

Член 11 

Барања за добивање на статус на официјално  

одобрени за примена на контролирани услови  

за одгледување 

 

(1) Во случаи кога Trichinella е откриена кај домаш-

ните свињи во последните десет години одгледувалиш-

тето може да добие статус на официјално одобрено за 

примена на контролирани услови за одгледување до-

колку:  

(а) се направени најмалку две контролни посети во 

12 месеци пред признавањето на одгледувалиштето, за 

да се потврди усогласеноста со барањата од член 10 

став (1) на овој правилник,  

(б) сите свињи испратени на колење во период од 

24 месеци пред доделувањето на статус за одобрени за 

примена на контролирани услови за одгледување, или 

за подолг временски период ако Агенцијата одлучи де-

ка  е  потребно,  се  испитани  со репрезентативен  број  

на  испитани  животни  од одгледувалиштето со корис-

тење на една од методите за откривање паразити, даде-

ни во Прилог I Глави I и II на овој правилник,  

(в) резултатите од испитувањата се негативни, и  

(г) се спроведува програма за мониторинг на диви 

животни заснована на анализа на ризик во областите 

каде   што коегзистираат дивите животни и одгледува-

лиштата кои се пријавени за добивање статус одобрени 

за примена на контролирани услови за одгледување. 

Програмата за мониторинг го оптимизира откривањето 

на Trichinella паразити со примена на најсоодветната 
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техника за животно индикатор и за откривање, со зема-

ње примерок од што е можно поголем број животни и 

што е можно повеќе месо. Паразитите откриени кај ди-

вите животни се идентификуваат на ниво на вид во ре-

ферентна лабораторија на Европската Унија или во на-

ционална  референтна  лабораторија.  Претходно  доби-

ените  податоци  може  да  се искористат за исполнува-

ње на барањата утврдени во овој став.  

(2) Во случај кога Trichinella не е откриена кај до-

машните свињи во последните десет години одгледува-

лиште може да добие статус одобрено за примена на 

контролирани услови за одгледување доколку се ис-

полнети барањата утврдени во став (1) точка (г) од овој 

член.  

(3) Одгледувалиште може да добие статус на кате-

горија на одгледувалиште официјално одобрено за при-

мена на контролирани услови за одгледување, доколку:  

(а) се исполнети сите барања утврдени во член 10 

став (1) на овој правилник, со исклучок на барањата од 

член 10 став (1) точка (ј) на овој правилник; 

(б) не се откриени автохтони инфестации со 

Trichinella кај домашните животни во последните десет 

години, при што за време на наведениот период се вр-

шат непрекинати испитувања на популација на свињи 

кои се заклани, со која се овозможаат најмалку 95% до-

верливост и откривање на секоја инфестација со прева-

ленца на Trichinella која не надминува 0,0001%,   

(в) треба да биде достапен јасен опис на категорија-

та на одгледувалиште, типот на производство и видот и 

категоријата на животни и  

(г) се спроведува програма за мониторинг на диви 

животни заснована врз анализа на ризик во согласност 

со став (1) точка (г) од овој член.  

(4) Покрај податоците утврдени во Прилог II од 

Правилникот за начинот на вршење на официјалните 

контроли и постапките за мониторинг на зоонози и 

предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и пре-

дизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мо-

ниторингот
(*4)

, Агенцијата изготвува годишен извештај 

кој треба да ги содржи следните податоци:  

(а) бројот на случаи (увезени или автохтони) на 

трихинелоза кај луѓе, вклучувајќи и епидемиолошки 

податоци;  

(б)  резултатите  од  испитувањето  на  Trichinella  

кај  домашните  свињи  кои  не  се одгледани во одгле-

дувалишта одобрени за примена на контролирани усло-

ви за одгледување. Резултатите треба да ја вклучуваат 

возраста и полот на засегнатите животни, типот на сис-

темот на одгледување, типот на употребената дијагнос-

тичка метода, степенот на инфестираност (ако е поз-

нат), и какви било релевантни дополнителни информа-

ции;  

(в)  резултатите  од  испитувањето  за  Trichinella  

кај  расплодни  свињи  и  нерези кои  резултати треба 

да ги вклучуваат информациите од точка (б) на овој 

став;  

(г) резултатите од испитувањето на Trichinella кај 

труповите од диви свињи, коњи, дивеч и кои било дру-

ги животни-индикатори;  

(д) резултатите од серолошките испитувања од член 

14 на овој правилник;  

(ѓ) други случаи каде што постои сомневање на 

Trichinella, без разлика дали е увезена или автохтона, и 

сите релевантни лабораториски резултати;  

(е) деталите од сите позитивни резултати и верифи-

кацијата на видовите на Trichinella од страна на нацио-

налната референтна лабораторија или референтна ла-

бораторија на Европската Унија;  

(ж) податоците треба да се достават во формат и 

според распоредот одреден од EFSA за известување за 

зоонози;  

(з) за извештаи кои се однесуваат на одгледувалиш-

та или категории на одгледувалишта одобрени за при-

мена на контролирани услови за одгледување, за бројот 

на одгледувалиштата кои немаат Trichinella и преглед 

на резултатите од извршените инспекции на одгледува-

лиштата одобрени за примена на контролирани услови 

за одгледување, вклучувајќи ги податоците за усогла-

сеноста на фармерите со барањата од овој правилник;  

(s) за извештаи кои се однесуваат на регион со нез-

начителен ризик треба да се достават податоци за:  

- програмата за мониторинг спроведена во соглас-

ност со член 14 на овој правилник или еквивалентни 

податоци, и  

- програмите за мониторинг на дивите животни, 

засновани врз анализа на ризик спроведени согласно 

став (1) точка (г) на овој член, или еквивалентни пода-

тоци.  

 

Член 12 

Барања за операторите со храна  

за информирање 

 

Операторите со храна на одгледувалишта официјал-

но одобрени за примена на контролирани услови за од-

гледување треба да ја информираат Агенцијата докол-

ку не исполнуваат некое од барањата утврдени во член 

10 став (1) на овој правилник или за која било друга 

промена која може да влијае на статусот на одгледува-

лиштата одобрени за примена на контролирани услови 

за одгледување. 

 

Член 13 

Официјални контроли (аудити) на одгледувалишта 

одобрени за примена на контролирани услови за  

одгледување 

 

(1) Агенцијата спроведува периодични контроли на 

одгледувалиштата кои се официјално одобрени за при-

мена на контролирани услови за одгледување.  

(2) Зачестеноста на контролите се одредува на ос-

нова на анализата на ризик имајќи ја во предвид  исто-

ријата  на  болеста, нејзината преваленца, резултатите 

од претходните контроли, географската област, локал-

ните приемчиви диви животни, начинот за одгледува-

ње на животните, ветеринарниот надзор и усогласенос-

та на фармерите со барањата утврдени во овој правил-

ник.  

(3) Агенцијата верификува дека домашни свињи 

кои потекнуваат од одгледувалишта од став (1) нa овој 

член се испитуваат согласно член 4 став (1) на овој 

правилник.  
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Член 14 

Програми за мониторинг 
 
(1) Со цел да се потврди дека животните се слобод-

ни од Trichinella, се спроведува програма за монито-
ринг, согласно Законот за безбедност на храната(

*1
), кај 

домашните свињи, коњите и другите видови животни 
кои се приемчиви за Trichinella и кои доаѓаат од одгле-
дувалишта или оддели официјално регистрирани како 
одгледувалишта кои применуваат контролирани усло-
ви за одгледување, со цел верификација на неинфести-
раност со Trichinella во наведената популација.  

(2) Зачестеноста на испитувањата, бројот на живот-
ни кои се испитуваат и планот на земање примероци 
треба да се содржани во Програмата за мониторинг. 
Примероците на месо се собираат и се испитуваат за 
присуство на Trichinella во согласност со Прилозите I и 
II  на овој правилник.  

(3) Програмата за мониторинг може да вклучи серо-
лошки методи како дополнителен метод, доколку се 
претходно одобрени од страна на референтната лабора-
торија на Европската Унија. 
 

Член 15 
Повлекување на статусот на одгледувалишта  

официјално одобрени како одгледувалишта кои 
применуваат контролирани услови за одгледување 

 
(1) Во случај кога од резултатите од аудитите из-

вршени во согласност со член 13 на овој правилник, се 
утврди дека барањата од член 11 на овој правилник по-
веќе не се исполнети, Агенцијата го повлекува статусот 
на одгледувалиштето официјално одобрено како одгле-
дувалиште кое применува контролирани услови на од-
гледување, без одложување. 

(2) Во случај кога домашна свиња е позитивна на 
присуство на Trichinella на одгледувалиштето офици-
јално одобрено како одгледувалиште кое применува 
контролирани услови за одгледување, треба да се 
превземат следните мерки:  

(а) повлекување на одгледувалиштето од региста-
рот;  

(б) испитување на сите домашни свињи при ко-
лење;  

(в) иследување и испитување на сите животни за  
приплод  кои пристигнале во одгледувалиштето и до-
колку е можно, сите што го напуштиле одгледувалиш-
тето во период од најмалку шест месеци пред позитив-
ните наоди. За таа цел примероците на месо се собира-
ат и се испитуваат на присуство на Trichinella со корис-
тење на методите на откривање дадени во Прилозите I 
и II на овој правилник; 

(г) кога е потребно и доколку е изводливо открива-
ње на начинот на ширење на паразитската инфестација 
преку дистрибуција на месо од домашните свињи зак-
лани во период пред позитивниот наод;  

(д) епидемиолошко испитување за да се утврди 
причината за инфестацијата;  

(ѓ)  зголемување  на  зачестеноста  на  испитување-

то  и  обемот  на  програмата  за мониторингот од член 

14 на овој правилник;  
(е)  соодветни мерки во кланица  кога  инфестира-

ниот  труп  не  може  да  се идентификува во клани-
цата, вклучувајќи:  

- зголемување на големината на секој примерок на 
месо земен за испитување на сомнителни трупови или  

- прогласување на труповите како неисправни за 
исхрана на луѓето и  

- преземање соодветни мерки за нештетно одстра-
нување на сомнителните трупови или нивните делови, 
како и на тие кои се позитивни на испитувањата.  

(3) По повлекување на статусот на одгледувалиште-
то официјално одобрено како одгледувалиште кое при-
менува контролирани услови на одгледување,  одгле-
дувалиштето повторно може да го добие статусот за 
официјално одобрено за примена на контролирани ус-
лови за одгледување кога се отстранети утврдените не-
сообразности и се исполнети барањата утврдени во 

член 11 став (1) на овој правилник.  
(4) Доколку со контролата се утврди несообразност 

со одредбите од член 12 на овој правилник или позити-
вен резултат во едно одгледувалиште на одделот, наве-
деното одгледувалиште ќе биде исклучено од одделот 
се до отстранување на  несообразноста.   

 

Глава III 

Увоз 
 

Член 16 

Здравствени барања за увоз 
 
(1) Увоз на месо од видови на животни кои може да 

се носители на Trichinella, кое е составено од напречно-
набраздена мускулатура, може да се врши само ако 
пред извозот месото е испитано на Trichinella во земја-
та извозник во услови еквивалентни на барањата ут-
врдени во членовите 4 и 5 на овој правилник.  

(2) Трета земја може да ги применува исклучоците 
од член 5 ставови (2) и (3) на овој правилник само до-
колку за тоа ја има известено Агенцијата и доколку: 

(а) е ставена на листа за увоз на живи домашни сви-
њи 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 
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура 
и производи од животинско 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

(*5)
; 

(б) е ставена на листата за увоз на свежо месо од 
домашни свињи од Правилникот за начинот и поста-
пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-

ринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло

(*5)
 или 

(в) е ставена на листа за увоз на преработки од месо 

добиени исклучиво од месо или производи од месо од 
домашни свињи од Правилникот за начинот и поста-
пката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-
ринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 
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аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, ак-
вакултура и производи од животинско потекло

(*5)
.  

 
Член 17 

Документи 
 
(1) Здравствениот сертификат,  во кој се вклучени 

здравствените барања за увоз од член 16 на овој пра-
вилник, и кој ја придружува пратката при увоз на месо 
треба да биде потпишан од страна на официјален вете-
ринар со што се потврдува дека месото е испитано во 
земјата на потекло во согласност со член 16 на овој 
правилник.  

(2) Здравствениот сертификат од став (1) на овој 
член треба да ја придружува пратката во оригинал, ос-
вен ако е дозволен исклучок согласно член 64 од Зако-
нот за безбедност на храната

(*1)
.  

 
Глава IV 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 18 
Овој  правилник  престанува  да  важи  со  денот  на  

пристапувањето  на  Република Македонија во Европ-
ската Унија.  

 
Член 19 

Со денот на отпочнувањето со примена на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за посебни 
барања за контрола на Trichinella во месото („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 127/12).  

 
Член 20 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија и ќе 
отпочне да се применува од 1 јули 2016 година.  

 
Бр. 02-433/4 Директор на Агенција 

15 март 2016 година за храна и ветеринарство, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
 
 

Прилог I 
 

Метод на испитување 
 

Глава I 
Референтна метода на откривање 

 
I. Метода на вештачка дигестија на збирни  

примероци со апаратот за магнетно мешање 
 
1. Апаратура и реагенси  
(а) Нож или ножици и пинцета за сечење приме-

роци;  
(б) Плоча подлошка обележана на 50 одвоени квад-

рати, од кои секој може да држи примероци од приб-
лижно 2g месо, или друга опрема што дава еквивален-
тни гаранции во однос на следливоста на мострите; 

(в) Блендер со остро сечиво за сецкање. Кога при-

мероците се поголеми од 3g, треба да се употреби ма-

шина за мелење месо со отвори од 2 до 4mm или но-

жици. Во случај на замрзнато месо или јазик (по от-

странување на површинското сврзно ткиво, кое не мо-

же да се дигестира), се иситнува во машина за мелење 

месо, а големината на примерокот треба значително да 

се зголеми;  

(г) Магнетна мешалка со термостатски контролира-

на грејна плоча и стапчиња за мешање обложени со 

тефлон долги приближно 5cm;  

(д) Конусни стаклени инки за сепарација, со капа-

цитет од најмалку 2 литри, по можност со вградени 

тефлонски безбедносни затворачи;  

(ѓ) Држачи, прстени и стегачи;  

(е) Сита со големина на дупчињата на мрежата од 

180 микрони со надворешен дијаметар 11cm, со дупчи-

ња од не’рѓосувачки челик;  

(ж) Инки, внатрешен дијаметар не помал од 12cm, 

за држење на ситата;  

(з) Стаклени садови, капацитет 3 литри;  

(ѕ) Стаклени мерни цилиндри, капацитет 50 до 

100ml, или кивети за центрифугирање;  

(и) Трихиноскоп со хоризонтална плоча или стерео-

микроскоп, со сопствен пропустен светлински извор 

чиј интензитет може да се прилагоди;  

(ј) Петриеви плочи со дијаметар од 9cm (за употре-

ба со стереомикроскоп), означени на нивната долна 

страна со квадратчиња со големина 10x10mm како об-

ласти за испитување, со користење на инструмент по-

интер;  

(к) Сад за броење ларви (за употреба со трихи-

носкоп), направено од тенки акрилни плочки дебели 

3mm на следниот начин:  

(i) дното на садот треба да биде 180x40mm, поделе-

но на квадратчиња;  

(ii) страните да бидат 230x20mm;  

(iii) крајот да биде 40x20mm. Дното и краевите тре-

ба да бидат внесени меѓу страните, за да формираат две 

мали дршки на краевите. Горната страна на дното тре-

ба да биде подигната 7 до 9mm од основата на рамката 

што е формирана од страните на краевите. Деловите 

треба да бидат залепени меѓусебе со лепило соодветно 

за материјалот;  

(л) Алуминиумска фолија;  

(љ) 25% хидрохлорна киселина;  

(м) Пепсин, јачина: 1:10 000 NF (US National 

Formulary) што одговара на 1:12500 BP (British  

Pharmacopoea) и на 2000  FIP (Federation  Internationale  

de  Pharmacie)  или стабилизиран течен пепсин со нај-

малку 660 European Pharmacopoeia единици/ml;  

(н) Вода загреана на 46 до 48
0
C;  

(њ) Вага со точност до најмалку 0.1g;  

(о) Метални садови со капацитет 10 до 15 литри, за 

собирање на преостанатиот сок од дигестијата;  

(п) Пипети со различни големини (1, 10 и 25ml) и 

држачи за пипети;  

(р) Термометар со точност до 0.5
0 

C во опсегот 1 до 

100
0
C;  

(с) Сифон/одвод на вода.  
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2. Собирање примероци и количеството што треба 

да се дигестира  

(а) Во случај на земање на примероци од цели тру-

пови на домашни свињи, се зема примерок со маса од 

најмалку 1g  од коренот на дијафрагмата на преодот од 

мускулниот во тетивниот дел. За оваа намена се упот-

ребуваат посебни клешти за Trichinella кои обезбедува-

ат примероците да се со маса од 1.00 до 1.15g.  

Во случај на расплодни свињи и нерези, се зема по-

голем примерок со маса од најмалку 2g од коренот на 

дијафрагмата од преодот на мускулниот кон тетивниот 

дел.Во отсуство на коренот на дијафрагмата, се зема 

примерок двојно поголем од 2g (или 4g во случај на 

расплодни свињи и нерези) од ребрениот или градниот 

дел на дијафрагмата, или од жвакачките мускули 

(m.masseter), јазикот или од стомачните мускули.  

(б) Од парчиња месо, се зема примерок со маса од 

најмалку 5g од напречно-набраздената мускулатура, со 

што помалку масно ткиво, по можност што поблиску 

до коските или фасциите. Ако месото не е наменето за 

варење или други типови обработка, по колењето треба 

да се земе дополнителен примерок со иста големина;  

(в) Од замрзнатите примероци треба да се земе за 

анализа примерок од напречно-набраздено мускулно 

ткиво со жили, со маса од најмалку 5g. Масата на при-

мерокот месо се однесува на примерок месо кое е без 

маснотија и сврзно ткиво. Посебно внимание треба да 

се обрне кога се собираат мускулни примероци од јази-

кот за да се избегне контаминацијата со површинскиот 

слој на јазикот, кој не е сварлив и може да го попречи  

читањето на седиментот.  

 

3. Постапка  

I. Комплетен групен примерок (100g на примероци 

се испитуваат одеднаш)  

(а) 16±0.5ml хлороводородна киселина се додава во 

сад од 3 литри кој содржи 2 литри вода, претходно заг-

реана на 46 до 48
0
C; стапчето за мешање се става во са-

дот и садот се става на преходно загреана плоча на маг-

нетната мешалка и се започнува со мешањето;  

 

(б) Се додава 10±0.2g пепсин или 30±0.5ml течен 

пепсин; 

(в) Во блендерот се ставаат 100g примероци (мус-

кулно ткиво) собрани согласно со точка 2 од оваа глава 

и се иситнуваат;  

(г) Иситнетото месо се префрла во сад од 3 литри, 

кој содржи вода, пепсин и хидрохлорна киселина; 

(д) Ножот на блендерот се потопува повеќекратно 

во садот со дигестивната течност, а садот во кој се 

иситнувало месото се плакне со мало количество ди-

гестивна течност за отстранување на месото кое стои 

залепено на површината на садот;  

(ѓ) Садот се покрива со алуминиумска фолија;  

(е) Магнетната мешалка се регулира да одржува по-

стојана температура од 44 до 46
0
C во текот на целата 

постапка. За време на мешањето, дигестивната течност 

треба да ротира со задоволително висока брзина за да 

создаде длабок вртлог без прскање на течност надвор 

од садот;  

(ж) Дигестивната течност се меша се додека не ис-

чезнат честичките од месото (приближно 30 минути). 

Потоа се исклучува мешалката и дигестивната течност 

се цеди преку ситото во инката за седиментација (сепа-

ратор). При обработката на одредени типови месо (ја-

зик, месо од дивеч) можно е да биде потребно подолго 

време на дигестија (не повеќе од 60 минути);  

(з) Процесот на дигестија се смета за задоволителен 

ако почетната маса на примерокот кој останал не е по-

веќе од 5% останат на ситото;  

(ѕ) Дигестивната течност се остава да се исталожи 

во инката околу 30 минути;  

(и) По 30 минути, примерок од дигестивната теч-

ност во количество од 40ml се претура во мерниот ци-

линдер или киветата за центрифугирање;  

(ј) Дигестивната течност и другиот течен отпад се 

чуваат во садот се додека не заврши читањето на ре-

зултатите;  

(к) Примерокот од 40ml се остава да одстои 10 ми-

нути. 30ml од површинската течност што плови внима-

телно се отстранува со вшмукување за да се отстранат 

горните слоеви и се остава волумен не поголем од 

10ml;  

(л) Преостанатите 10ml примерок од седиментот се 

истураат во сад за броење на ларви, или во петриева 

шоља;  

(љ) Мерниот цилиндер или киветата за центрифуги-

рање се плакне со 10ml вода која треба да се додаде на 

примерокот во садот за броење ларви или во петриева-

та шоља. Последователно, примерокот се испитува со 

трихиноскоп или со стереомикроскоп при зголемување 

од 15 до 20 пати. Дозволена е визуелизација со корис-

тење на други техники, под услов да се докаже дека ис-

питувањето на позитивните контролни примероци дава 

еднакви или подобри резултати од традиционалните 

методи на визуелизација. Во сите случаи на сомнител-

ни области или облици слични на паразити, треба да се 

употреби поголемо зголемување од 60 до 100 пати;  

(м) Дигестите треба да се испитаат веднаш штом ќе  

бидат готови. Во никој случај испитувањето не треба 

да се одложува за следниот ден. Ако дигестот не се ис-

пита во рок од 30 минути од подготовката, тој треба да 

се разбистри на следниот начин. Крајниот примерок од 

околу 40ml се претура во мерен цилиндер и се остава 

да одстои 10 минути. Потоа 30ml од површинската теч-

ност сеотстранува, оставајќи волумен од 10ml. Овој во-

лумен се зголемува до 40ml со додавање на вода. По 

периодот на смирување од 10 минути, 30ml од пов-

ршинската течност се отстранува со вшмукување, оста-

вајќи волумен од 10ml за испитување во петриева шо-

ља или во сад за броење ларви. Мерниот цилиндер се 

мие со не повеќе од 10ml вода и овие испироци се до-

даваат на примерокот во петриевата шоља или во садот 

за броење ларви за  испитување.  

Доколку при испитувањето се востанови дека седи-

ментот не е бистар, примерокот се претура во мерниот 

цилиндер и се зголемува количеството на седиментот до 

40ml со вода од чешма и потоа се следи горната поста-

пка. Постапката може да се повтори 2 до 4 пати, се доде-

ка течноста не стане доволно чиста за сигурно читање.  
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II. Групи примероци помали од 100g 
 
Кога е потребно, дополнителни 15g можат да се до-

дадат на примерокот од 100g и да се испитаат заедно со 
овие примероци во согласност со потточка I од оваа 
точка. Примероците чија маса надминува 15g треба да 
се испитаат како засебна група. За групи до 50g, дигес-

тивната течност и состојките можат да се намалат на 1 
литар вода, 8ml хлороводородна киселина и 5g пепсин. 

  

III. Позитивни или сомнителни резултати 
 
Кога испитувањето на збирен примерок дава пози-

тивен или несигурен резултат, дополнителен примерок 

од 20g се зема од секоја свиња во согласност со точка 2 
потточка (а) од оваа глава. Примероците од 20g од пет 
свињи се групираат и се испитуваат со користење на 
методата опишана погоре. На тој начин, ќе се испитаат 
примероците од 20 групи на пет свињи.  

Кога ќе се открие Trichinella во групен примерок од 
5 свињи, дополнителни примероци од по 20g се земаат 

од поединечни свињи во групата и секој се испитува 
одделно со користење на методата опишана погоре.  

Примероците на паразити треба да се чуваат во 90% 
етил алкохол за конзервација и за идентификување на 
видот во референтна лабораторија на Европската Унија 
или во националната референтна лабораторија.  

По собирањето на паразитите, материјалот од пози-

тивните примероци (дигестивниот сок, површинската 
течност, измивањата) треба да се деконтаминираат со 
загревање до најмалку 60

0
C.  

 

IV. Чистење и постапка на деконтаминација  

по позитивен или сомнителен резултат 
 
При испитувањето на колективен или индивидуа-

лен примерок кој дава позитивен или сомнителен ре-
зултат, сите материјали кои дошле во контакт со месо-
то (садот од блендерот и ножот, чашата, прачките за 
мешање, температурниот сензор, конусната инка за 
филтрација, ситото и форцепсите) треба внимателно да 
се деконтаминираат со перење во топла вода (65 до 
90°C). Се препорачува да се исплакне секое парче те-

мелно за да се отстрани детергентот доколку за време 
на миењето се користи детергент. 

 

Глава II 
 

ЕКВИВАЛЕНТНИ МЕТОДИ 
 

А. Метод на механички потпомогната дигестија на 

збирен примерок/техника на седиментација 
 
1. Апаратура и реагенси  
(а) Нож или ножици за сечење примероци;  
(б) Плоча подлошка поделена на 50 квадрати, од 

кои секој може да држи примероци од приближно 2g 

месо, или други алатки што даваат еквивалентни га-
ранции во однос на следливоста на примероците;  

(в) Машина за мелење месо или електричен блен-
дер;  

(г) Мешалка тип Stomacher lab-blender 3500 thermo 
model;  

(д) Пластични вреќи соодветни за Stomacher lab-
blender;  

(ѓ) Конусни инки за сепарација со капацитет од нај-
малку 2 литри, по можност опремени со тефлонски 
безбедносни затварачи; 

(е) Држачи, прстени и стегачи;  
(ж) Сита со големина на отворите на мрежата од 

180 микрони, надворешен дијаметар 11cm и со мрежа 
од не’рѓосувачки челик;  

(з) Инки, со внатрешен дијаметар не помал од 
12cm, за држење на ситата;  

(ѕ) Стаклени мерни цилиндри од 100ml;  
(и) Термометар со точност до 0.5

0
C во опсег од 1 до 

100
0
C;  

(ј) Вибратор, на пр. електрична машинка за бриче-
ње со отстранет врв;  

(к) Релеј (склопка), кој ќе се вклучува и исклучува 
на интервали од една минута;  

(л) Трихиноскоп со хоризонтална плоча или стерео-
микроскоп, со сопствен пропустен светлински извор со 
прилагодлив интензитет на светлина;  

(љ) Сад за броење ларви и неколку петриеви шољи 
со дијаметар од 9cm како што се наведени во Глава I 
точка 1 потточки (ј) и (к);  

(м) 17.5% хлороводородна киселина;  
(н) Пепсин, јачина: 1:10 000 NF (US National 

Formulary) што одговара на 1:12500 BP (British 
Pharmacopoea) и на 2000 FIP (Fеdеration  Internationale  

de  Pharmacie) или стабилизиран течен пепсин со нај-
малку 660 European Pharmacopoeia единици/ml;  

(њ) Канти од 10 литри за деконтаминација на апара-
турата, на пр. со формол и за преостанатиот дигестивен 
сок кога примероците ќе се покажат позитивни на тес-
тирањето;  

(о) Вага со точност до 0.1g.  
 

2. Собирање на примероците и количеството што 
треба да се дигестира како што е предвидено во Глава I 
точка 2.  

 
3. Постапка  

 

I. Мелење  

Однапред извршеното мелење на примероците месо 
во машината за мелење ќе го подобри квалитетот на 
дигестија. Ако се користи електричен блендер, со блен-
дерот треба да се работи три до четири пати во траење 
од околу една секунда секој пат.  

 

II. Постапка на дигестија  

Постапката може да вклучи комплетни збирни при-
мероци (100g примероци одеднаш) или групи помали 
од 100g.  

(а) Збирни примероци (100g на примероци одед-
наш): 

(i)  Во  лабораторискиот  хомогенизатор  Stomacher  
lab-blender 3500  се  ставаат  две пластична вреќи една 

во друга и контролата на температурата се подесува на 
40 до 41

0
C; 

 (ii) Еден и половина литар загреана вода од 40 до 
41

0
C се префрла во внатрешната пластична вреќа;  
(iii) 25ml 17.5% хлороводородна киселина се дода-

ваат на водата во хомогенизаторот;  
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(iv) Се додаваат 100 примероци, од кои секој треба 

да е со маса од приближно 1g (на 25 до 30 
0
C), а кои се 

земени од секој поединечен примерок во согласност со 

точка 2 од овој дел;  

(v) На крајот се додава 6g пепсин или 18ml течен 

пепсин. Овој редослед треба строго да се почитува за 

да се избегне декомпозиција на пепсинот;  
(vi) Се пушта хомогенизаторот да ја хомогенизира 

содржината на вреќата во траење од 25 минути;  
(vii) Пластичната вреќа се отстранува од хомогени-

заторот и дигестивната течност се филтрира преку си-
тото во сад од 3 литри;  

(viii) Пластичната вреќа се мие со приближно 
100ml вода, која потоа се користи за плакнење низ си-
тото и на крај се додава во филтратот во садот и 

(ix) До 15 поединечни примероци можат да се дода-
дат на вкупната група од 100 примероци и да се испи-
таат заедно со овие примероци;  

(б) Помали групни примероци (помалку од 100 при-

мероци)  
(i)  Во  лабораторискиот  хомогенизатор  Stomacher  

lab-blender 3500  се  ставаат  две пластични вреќи една 
во друга а температурата се подесува на 40 до 41

0
C;  

(ii) Се подготвува дигестивна течност со мешање на 
околу еден и пол литар вода и 25ml на 17.5% хидрохлор-
на  киселина. Се  додава 6g пепсин и се меша на темпе-

ратура од 40 до 41
0
C. Овој редослед треба строго да се 

почитува за да се избегне декомпозиција на пепсинот;  
(iii) Од дигестивната течност, се мери волумен што 

одговара на 15ml на грам од примерок (на пр. за 30 
примероци бараниот волумен е 30x15ml=450ml) и се 
префрла во внатрешноста од двете пластични вреќи, 
заедно со примероците месо кои имаат маса приближ-
но 1g (на 25 до 30

0
C) земени од секој индивидуален 

примерок во согласност со точка 2 од овој дел;  

(iv) Вода со температура од приближно 41
0
C се до-

дава во надворешната вреќа, за да се создаде  вкупен  

обем во двете  вреќи  од  еден  и  половина  литар.  По-

тоа се пушта хомогенизаторот да ја хомогенизира сод-

ржината на вреќата во траење од 25 минути.  

(v) Пластичната вреќа се отстранува од хомогениза-

торот и дигестивната течност се филтрира преку сито 

во сад од 3 литри;  

(vi) Пластичната вреќа се мие со приближно 100ml 

вода (на 25 до 30
0
C), која потоа се користи за плакнење 

на ситото и на крај се додава во филтратот во садот.  

 

III. Откривање на ларвите со седиментација  

- Се додава мраз (300 до 400g парчиња мраз, распр-

скан мраз или искршен мраз) на дигестивната течност 

за да се зголеми нејзиниот обем до околу 2 литри. По-

тоа се меша дигестивната течност додека мразот не се 

стопи. Во случај на помали групи (види поточка II (б) 

од оваа точка), соодветно треба да се намали количес-

твото мраз;  

- Разладената дигестивна течност се префрла во 2  

литарска инка за сепарација, опремена со вибратор и 

дополнителен стегач; 
- Седиментацијата е дозволена да продолжи 30 ми-

нути, а во тоа време инката за седиментација вибрира 
испрекинато, т.е. една минута вибрирање по кое следу-
ва една минута пауза, 

- По 30 минути, примерок од 60ml од седиментот 

брзо се истура во мерен цилиндар од 100ml (по употре-

бата, инката се плакне со растворен детергент);  

- 60ml од примерок се остава да одстои најмалку 10 

минути, по што површинската течност се отстранува со 

вшмукување за да остане волумен од 15ml, што треба 

да се испита за присуство на ларви;  

- За вшмукување може да се употреби шприц за ед-

нократна употреба, опремен со пластична цевка. Дол-

жината на цевката треба да биде таква да останат 15ml 

во мерниот цилиндер кога рабовите на шприцот се пот-

пираат на работ на цилиндерот;  

- Преостанатите 15ml се истураат во сад за броење 

ларви или во две петриеви шољи и се испитуваат со ко-

ристење трихиноскоп или стереомикроскоп; 

- Мерниот цилиндер се мие со 5 до 10ml вода, а ис-

пироците се додаваат на примерокот;  

- Дигестираните елементи треба да се испитаат 

штом ќе бидат готови. Во никој случај не треба да се 

одложи испитувањето за следниот ден;  

Кога дигестот не е јасен или не се испита во рок од 

30 минути од подготовката, тој треба да се разбистри 

на следниот начин:  

- крајниот примерок од 60ml се претура во мерен 

цилиндер и се остава да одстои 10 минути; потоа се от-

странува 45ml површинска течност со вшмукување, а 

преостанатите 15ml се зголемуваат на 45ml со додава-

ње на вода;  

- по период на таложење од 10 минути, 30ml од 

површинската течност се отстранува со вшмукување и 

преостанатите 15ml за испитување се истураат во пет-

риева шоља или во сад за броење ларви;  

- мерниот цилиндер се мие со 10ml вода, а испиро-

ците се додаваат за испитување на примерокот во пет-

риева шоља или во сад за броење на ларви. 

 

IV. Позитивни или сомнителни резултати  

Кога резултатите се позитивни или несигурни, се 

применува постапката утврдена во Глава I точка 3 пот-

точка III.  

 

Б. Механички асистирана дигестија на збирен 

примерок/техника на „изолација на филтер“  

 

1. Апаратура и реагенси  

Како што е наведено во дел А точка 1 од оваа глава.  

 

Дополнителна опрема:  

(а) Гелманова инка од 1 литар, заедно со држач на 

филтер (дијаметар 45mm);  

(б) Филтер дискови, кои се состојат од кружна мре-

жа од не’рѓосувачки челик со отвори од 35 микрони 

(дијаметар на дискот 45mm), два гумени обрачи дебели 

1mm (надворешен дијаметар 45mm; внатрешен дијаме-

тар 38mm), кружната мрежа се поставува меѓу двата 

гумени обрачи и се прицврстува за нив со двокомпо-

нентно лепило соодветно за двата материјали;  

(в) Ерленмаеров сад, капацитет од 3 литри, опремен 

со странична цевка за вшмукување;  

(г) Филтерска пумпа;  
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(д) Пластични вреќи со капацитет од најмалку 
80ml;  

(ѓ) Опрема за затворање пластични вреќи;  
(е) Ренилаза, јачина 1:150.000 сокслетови единици 

на грам. 
2. Собирање примероци  
Како што е предвидено во Глава I точка 2. 

 
3. Постапка  

 

I. Мелење  
Однапред извршено мелење на примероците месо 

во машината за мелење месо, го подобрува квалитетот 
на дигестијата. Ако се користи електричен блендер, со 

блендерот треба да се работи три до четири пати во 
траење од околу една секунда за секој пат.  

 

II. Постапка на дигестија  

Оваа постапка може да вклучи комплетни групи 
(100g примероци одеднаш) или групи од помалку од 
100g.  

(а) Комплетни групни примероци (100 примероци 
одеднаш)  

Наведено во дел А точка 3 потточка II(а) од оваа 
глава;  

 
(б) Помали групни примероци (помалку од 100 при-

мероци)  

Наведено во дел А точка 3 потточка II(б) од оваа 
глава. 

 

III. Откривање на ларвите со филтрација  
(а) Се додава мраз (300 до 400g парчиња мраз, рас-

прскан мраз или искршен мраз) на дигестивната теч-
ност за да се зголеми нејзиниот волумен до околу 2 
литри. Во случај на помали групи, соодветно треба да 

се намали количеството мраз.  
(б) Се меша дигестивната течност додека мразот не 

се стопи. Разладената дигестивна течност потоа се ос-
тава најмалку три минути за ларвите да се свијат.  

(в) Гелмановата инка, опремена со држач за филтер 
и со филтерски диск, се монтира на ерленмаеровиот 
сад поврзан со филтерска пумпа;  

(г) Дигестивната течност се префрла во гелманова-
та инка и се филтрира. Кон крајот на филтрацијата на 
дигестивната течност, може да и се помогне да помине 
низ филтерот со примена на вшмукување со филтерска 
пумпа. Вшмукувањето треба да престане пред филте-
рот да стане сув, т.е. кога 2 до 5ml течност се останати 
во инката;  

(д) Штом ќе се исфилтрира целата дигестивна теч-
ност, се отстранува филтерскиот диск и се става во 
пластична вреќа со капацитет од 80ml, заедно со 15 до 
20ml раствор на ренилаза. Растворот на ренилаза се 
прави со додавање 2g ренилаза на 100ml вода;  

(ѓ) Пластичната вреќа два пати се затвора и се става 
меѓу внатрешната и надворешната вреќа на хомогени-

заторот;  
(е) Се дозволува хомогенизаторот да хомогенизира 

три минути, на пр. додека работи на целосна или на не-
целосна група;  

(ж) По три минути, пластичната вреќа заедно со 
филтерските дискови и растворот на ренилаза, се от-

странува од хомогенизаторот и се отвора со ножици. 
Течната содржина се истура во садот за броење ларви 
или во петриева шољата. Вреќата се мие со 5 до 10ml 
вода, која потоа се додава во садот за броење ларви за 
испитување со трихиноскоп или во петриева шоља за 
испитување со стереомикроскоп;  

(з) Дигестираните елементи треба да се испитаат 

штом ќе бидат готови. Во никој случај не треба да се 
одложи испитувањето за следниот ден.  

Забелешка: Филтерските дискови никогаш не треба 
да се употребат кога не се целосно чисти. Нечистите 
дискови никогаш не треба да се дозволи да се исушат. 
Филтерските дискови можат да се чистат со нивно ста-
вање преку ноќ во раствор на ренилаза. Пред употреба,  

тие  треба да  се  измијат  со  свеж  раствор  на  ренила-
за  со  користење  на хомогенизатор.  

 

IV. Позитивни или сомнителни резултати  

Кога резултатите се позитивни или несигурни, се 

применуваат одредбите утврдени во Глава I точка 3 

потточка III.  

 

В. Метод на автоматска дигестија за збирни при-

мероци до 35g  

 

1. Апаратура и реагенси  

(а) Нож или ножици за сечење примероци;  

(б) Плоча подлошка поделена на 50  квадрати, од кои 

секој може да држи примероци од приближно 2g месо, 

или други алатки што даваат еквивалентни гаранции во 

однос на можноста за следење на примероците;  

(в) Миксер трихоматик 35® со филтрациски дода-

ток;  

(г) Хлороводородна киселина со маса 8.5±0.5%;  

(д) Проѕирни поликарбонатни мембрански филтри 

со дијаметар од 50mm и големина на отворите од 14 

микрони;  

(ѓ) Пепсин, јачина 1:10000 NF (US National 

Formulary) што одговара на 1:12500 BP (British  

Pharmacopoea)  и  на 2000  FIP (Federation  Internationale  

de  Pharmacie)  или стабилизиран течен пепсин со нај-

малку 660 European Pharmacopoeia единици/ml; 

(е) Вага со точност до 0.1g;  

(ж) Пинцети со тап врв;  

(з) Неколку микроскопски стакла со должина на 

страната од најмалку 5cm или неколку петриеви плочи 

со дијаметар од најмалку 6cm, означени на нивната 

долна страна со квадратчиња со големина 10x10mm ка-

ко области за испитување со користење на остар 

инструмент;  

(ѕ) Микроскоп (стереомикроскоп) со извор на свет-

лина (зголемување 15 до 60 пати) или трихиноскоп со 

хоризонтална плоча;  

(и) Сад за собирање отпадни течности;  

(ј) Садови од 10 литри што треба да се употребат за 

деконтаминација на апаратурата, на пр. со формол и за 

преостанатиот дигестивен сок кога примероците ќе се 

покажат позитивни на тестирањето;  

(к) Термометар со точност до 0.5
0
C во опсегот 1 до 

100
0
C.  

2. Собирање примероци  
Наведено во Глава I точка 2. 
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3. Постапка  
 

I. Постапка на дигестија  
(а) Се поставува миксерот со филтрацискиот дода-

ток, се поврзува цевката за одвод и се поставува да ис-
текува во кофата за отпад;  

(б) Кога миксерот е вклучен, загревањето ќе за-

почне;  
(в) Пред да се направи ова, вентилот на дното што 

се наоѓа под комората за реакција, треба да се отвори и 
да се затвори;  

(г) Потоа се додаваат до 35 примероци, од кои секој 
со маса од приближно 1g (на 25 до 30

0
C), а кои се земе-

ни од секој поединечен примерок во согласност со точ-

ка 2 од овој дел. Големите парчиња мускулни жили 
треба да се отстранат, бидејќи можат да го затнат мем-
бранскиот филтер;  

(д) Вода се додава до работ на комората за течности 

поврзана со миксерот (приближно 400ml);  

(ѓ) Се додаваат околу 30ml хлороводородна кисели-

на (8.5%) до работ на помалата, поврзана комора за 

течности;  

(е) Мембранскиот филтер се става под грубиот фил-

тер во држачот на филтерот во филтерскиот додаток;  

(ж) На крај, се додаваат 7g пепсин или 21ml течен 

пепсин. Овој редослед треба строго да се почитува за 

да се избегне декомпозиција на пепсинот;  

(з) Се затвораат капаците на реакција и на коморите 

со течности;  

(ѕ) Се избира периодот на дигестија. Треба да се ут-

врди краток период за дигестија (5 минути) за свињите 

со нормална возраст за колење и подолго време (8 ми-

нути) за други примероци;  

(и) Кога ќе се вклучи копчето за започнување на 

миксерот, процесот на разделување и дигестација за-

почнува автоматски, по кој следува филтрацијата. По 

10 до 13 минути процесот се завршува и автоматски 

престанува;  

(ј) Капакот на комората за реакција се отвора по 

проверката дека комората е празна. Ако во комората 

има пена или каков било остаток од дигестивна теч-

ност, постапката се повторува во согласност со поточка 

V од оваа точка.  

 

II. Откривање на ларвите  

(а) Се остстранува држачот на филтерот и се преф-

рла мембранскиот филтер на микроскопското стакло 

или на петриевата плоча.  

(б)  Се  испитува  мембранскиот  филтер  со  упот-

реба  на (стерео)  микроскоп  или трихиноскоп. 

 

III. Опрема за чистење  

(а) Кога резултатот е позитивен, се полни комората 

за реакција на миксерот со зовриена вода додека не се 

наполнат две третини. Обична вода се префрла во пов-

рзаната комора за течности додека не го покрие долни-

от сензор. Потоа се одвива автоматско чистење. Држа-

чот на филтерот и останатата опрема се деконтаминира 

со користење на формол;  

(б) Откако ќе се заврши работата за тој ден, комора-

та за течности на миксерот се полни со вода и се под-

ложува на стандарден циклус.  

IV. Употреба на мембранските филтри  
Секој поликарбонатен мембрански филтер може да се 

употреби најмногу пет пати. Филтерот треба да се сврти 
меѓу секоја употреба. Освен тоа, филтерот треба да се 
проверува по секоја употреба за какво било оштетување 
што може да го направи несоодветен за употреба.  

 

V. Методи кои треба да се применат кога обра-

ботката е нецелосна и кога филтрацијата не може 

да се изведе 
Кога миксерот е ставен во автоматски циклус во 

согласност со дел В точка 3 потточка I од оваа глава, се 
отвора капакот на комората за реакција и се проверува 
дали има пена или каков било остаток од течност во 

комората. Ако има, се постапува на следниот начин:  
(а) се затвора вентилот на дното под комората за ре-

акција;  
(б) се отстранува држачот на филтерот и се префрла 

мембранскиот  филтер на микроскопско стакло или на 
петриева плоча;  

(в) се става нов мембрански филтер во држачот за 

филтер и се прицврстува држачот за филтер;  

(г) се полни комората за течности на миксерот со 

вода додека не се покрие долниот сензор;  

(д) се врши автоматски циклус на чистење;  

(ѓ) откако ќе заврши циклусот на чистење, се отво-

ра капакот на комората за реакција и се проверува дали 

има какви било остатоци од течности;  

(е) ако комората е празна, се отстранува држачот на 

филтерот и со пинцета се префрла мембранскиот фил-

тер на микроскопско стакло или на петриева плоча;  

(ж) се испитуваат двата мембрански филтри во сог-

ласност со дел В точка 3 потточка II од оваа глава. Ако 

филтрите не можат да се испитаат, се повторува целиот 

процес на дигестија со подолго време на дигестија во 

согласност со дел В точка 3 потточка I од оваа глава.  

 

VI. Позитивни или сомнителни резултати  

Кога резултатите се позитивни или несигурни, се 

применуваат одредбите утврдени во Глава I точка 3 

потточка III.  

 

Г. Метод на вештачка дигестија на збирни мос-

три со апаратот за магнетно мешање/”на филтри-

ран изолат” и откривање на ларви со латекс аглу-

тинациски тест  

 

Овој метод се смета за еквивалентен само за тести-

рање на месо од домашни свињи. 

 

1. Апаратура и реагенси  

(а) Нож или ножици и пинцета за сечење приме-

роци;  

(б) Плоча подлошка обележана на 50 одвоени квад-

рати, од кои секој може да држи примероци од приб-

лижно 2g месо, или друга опрема што дава еквивален-

тни гаранции во однос на следливоста на примероците;  

(в) Блендер со остро сечиво за сечење. Кога приме-

роците се поголеми од 3g, треба да се употреби маши-

на за мелење месо со отвори од 2 до 4mm или ножици. 

Во случај на замрзнато месо или јазик (по отстранува-

ње на површинскиот слој на сврзно ткиво, кој не може 
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да се дигестира), се иситнува во машина за мелење 

месо, а големината на примерокот треба значително да 

се зголеми;  
(г) Магнетна мешалка со термостатски контролира-

на грејна плоча и стапчиња за мешање обложени со 
тефлон долги приближно 5cm;  

(д) Стаклени садови со капацитет од 3 литри;  
(ѓ) Сита, со големина на дупчињата на мрежата од 

180 микрони, со надворешен дијаметар 11cm, со дуп-

чиња од не’рѓосувачки челик;  
(е) Челични апарати за филтрација со големина од 

20µm на мрежата со челична инка;  
(ж) Вакуум пумпа;  
(з) Метални или пластични садови, со капацитет од 

10 до 15 литри, за собирање на дигестивниот сок;  
(ѕ) 3D Ротирачка ногарка;  

(и) Алуминиумска фолија;  
(ј) 25% хлороводородна киселина  
(к) Пепсин, јачина: 1:10 000 NF (US National 

Formulary) што одговара на 1:12500 BP (British   
Pharmacopoea) и на 2000 FIP (Federation  Internationale  
de  Pharmacie) или стабилизиран течен пепсин со нај-
малку 660 European Pharmacopoeia единици/ml  

(л) Вода од чешма загреана на 46 до 48
0
C;  

(љ) Вага со точност до најмалку 0.1g;  
(м) Пипети со различни големини (1.10 и 25ml) 

микропипети според упатствата на производителот за 
латекс аглутинацијата и држачи за пипети;  

(н)20 микрони најлонски мрежи за филтрација со 
дијаметар кој што одговара насистемот за филтрација; 

(њ) Пластични или челични пинцети од 10-15cm;  
(о) Конусни тегли од 15ml;  
(п) Сад со тефлонски или челичен врв да одговара 

на конусните тегли;  
(р) Термометар со точност до 0.5

0
C во опсегот 1 до 

100
0
C;  

(с) Латекс аглутинирачки карти од Trichin-L antigen 
тест кит валидирани според кодот No EURLP_D_001/2011;  

(т) Пуферска течност со конзерванс (разреден при-
мерок) од Trichin-L antigen тест   кит валидиран според 
кодот No EURLP_D_001/2011;  

(ќ) Пуфер со додаток на конзерванс (негативна кон-
трола) на Trichin-L antigen тест кит валидиран според 
кодот No EURLP_D_001/2011;  

(у) Пуфер со додаток на Trichinella spiralis антигени 
и конзерванс (позитивна контрола) на Trichin-L antigen 
тест кит валидиран според кодот No 
EURLP_D_001/2011;  

(ф) Пуфер со полиетиленски парчиња обложени со 
антитела и со додаток на конзерванс (латекс  топчиња)  
на  Trichin-L  antigen  тест  кит  валидиран  според  ко-
дот  No EURLP_D_001/2011;  

(х) Стапчиња за еднократна употреба. 
 
2. Собирање примероци  
Како што е наведено во Глава I точка 2.  
3. Постапка  

I. За комплетен групен примерок (во вкупно ко-

личество од 100g примероци одеднаш) 
 
(а) 16±0.5ml 25% хидрохлорна киселина (0.2% крај-

но разредување) се додава во сад 3 литри вода, која 
содржи 2 литри±200ml вода, претходно загреана на 46 

до 48
0
C; стапчето за мешање се става во садот и садот 

сестава на преходно загреана плоча на магнетната ме-
шалка и се започнува со мешањето; 

(б) Се додава 10±1g пепсин (или 30±3ml течен пеп-

син); 

(в)Во блендерот се ставаат 100-115g од примероци-

те кои се земени во согласност со точка 2 од овој дел 

со 150±15ml загреан пуфер за дигестија и се исситну-

ваат; 

(г) Исситнетото месо се става во садот кој содржи 3 

литри вода, пепсин и хидрохлорна киселина; 

(д) Ножот на блендерот се потопува повеќекратно 

во садот со дигестивната течност, а садот во кој се 

иситнувало месото се мие со мало количество дигес-

тивна течност за отстранување на месото кое стои зале-

пено на површината на садот; 

(ѓ) Садот се покрива со алуминиумска фолија; 

(е) Магнетната мешалка се регулира да одржува по-

стојана температура од 44 до 46
0
C вотекот на целата 

постапка. За време на мешањето, дигестивната течност 

треба да ротира со задоволително висока брзина за да 

создаде длабок вртлог без прскање на течност надвор 

од садот; 

(ж) Дигестивната течност се меша се додека не ис-

чезнат честичките од месото (приближно 30 минути). 

Мешалката потоа се исклучува и дигестивната течност 

се претура преку ситото во инка за седиментација (се-

паратор). При обработката на одредени типови месо 

(јазик, месо од дивеч) можно е да биде потребно по-

долго време на дигестија (не повеќе од 60 минути); 

(з) Процесот на дигестија се смета за задоволителен 

ако не повеќе од 5% од почетната маса на примерокот 

останат на ситото; 

(ѕ) 20 микронски филтер од најлонска мрежа се по-

ставува на постољето за филтрација. 

Конусната челична инка за филтрација се поставува 

на постољето за филтрација со систем за затворање и 

челично сито со отвори на мрежата од 180 микрона се 

поставува на инката.Вакуумска пумпа се спојува со по-

стољето за филтрација и дигестивната течност се соби-

ра во метален или пластичен сад; 

(и) Се запира со мешањето и се дозволува да дигес-

тивната течност истече во инката за филтрација преку 

ситото. Садот се испира со 250ml топла вода. Течноста 

за испирање треба да се додаде во филтрационата под-

лога после филтрирањето на дигестивната течност; 

(ј) Со пинцета се зема мембраната за филтрација 

држејќи ја за рабовите. Мембраната за филтрација се 

превиткува (минимално) на четири и се става во 15ml 

конусна епрувета; 

(к) Мембраната за филтрација се притиска на дното 

на 15ml конусна епрувета со помош на толчник и сил-

но се притиска правејќи повторувачки движења нап-

ред-назад позиционирајќи го во внатрешноста на фил-

трационата мембрана, според упатството на произво-

дителот; 

(л) Во 15ml конусна епрувета се додава 0.5±0.01ml 

разредител со помош на пипета и мембраната за фил-

трација се хомогенизира со помош на толчникот со 

правење на благи напред-назад движења, избегнувајќи 

нагли движења да не би дошло до прскање натечноста 

(постапка според упатството на производителот); 
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(љ) Секој примерок, негативната контрола и пози-

тивната контрола се распоредуваат во различни поли-

ња на картицата за аглутинација со помош на пипети, 

според упатството на производителот; 

(м) Латексните топчиња се додаваат во секое поле 

на картицата за аглутинација со помошна пипета спо-

ред упатството на производителот без да се овозможи 

нивен контакт со примероците и контролите. Во секое 

поле латексните топчиња нежно се мешаат со стапче, 

се додека хомегенизираната течност не ги прекрие це-

лите полиња; 

(н) Картицата за аглутинација се става на 3Д роти-

рачка ногарка и се ротира според упатството на произ-

водителот; 

(њ) После истекот на времето одредено во упат-

ството од производителот ротирањето се запира и кар-

тицата за аглутинација се става на рамна површина и 

се чита резултатот од реакцијата. Во случај на позити-

вен примерок агрегатните топчиња треба да се појават. 

Во случај на негативен примерок суспензијата остану-

ва хомогенизирана без појава на агрегатни топчиња. 

 

II. Групни примероци помали од 100g како што е 

предвидено во Глава I точка 3 потточка II. 

За групни примероци помали од 100g, треба да се 

спроведе постапката наведена во Глава I точка 3 пот-

точка II.  

 

III. Позитивни или сомнителни резултати  

Кога испитувањето на збирен примерок дава пози-

тивен или несигурен латекс аглутинирачки резултат, 

дополнителен примерок од 20g се зема од секоја свиња 

во согласност со Глава I точка 2 потточка (а). Примеро-

ци од 20g од пет свињи се групираат и се испитуваат со 

користење на методата опишана во потточка I од оваа 

точка. На тој начин, ќе се испитаат примероците од 20 

групи на пет свињи.  

Кога ќе се добие позитивен латекс аглутинациски 

резултат во групен примерок од 5 свињи, дополнител-

ни примероци од 20g се земаат од поединечни свињи 

во групата и секој се испитува одделно со користење 

на методата опишана во Глава I.  

Примероците на паразити треба да се чуваат во 90% 

етил алкохол за конзервација и за идентификување на 

видот во референтна лабораторија на Европската Унија 

или во националната референтна лабораторија.  

По собирањето на паразитите, материјалот од пози-

тивните примероци (дигестивниот сок, површинската 

течност, измивањата) треба да се деконтаминираат со 

загревање до најмалку 60
0
C.  

 

IV. Чистење и постапка за деконтаминација по 

позитивен или сомнителен резултат 

При испитувањето на збирен или индивидуален при-

мерок кој дава позитивен или сомнителен латекс аглути-

нациски резултат, сите материјали кои што дошле во 

контакт со месото (садот на блендерот и ножот, толчни-

кот, чашата, прачката за мешање, температурниот сен-

зор, конусната инка за филтрација, ситото и форцепсите) 

треба да бидат внимателно деконтаминирани со натопу-

вање на неколку секунди во врела вода (65-90°C). Оста-

тоците од месо или неактивните ларви кои би можеле да 

останат на нивната површина, може да се отстранат со 

сунѓер и чиста вода. Ако е потребно, може да се додадат 

неколку капки детергент за одмастување на опрема. То-

гаш се препорачува да се измие секое парче темелно за 

да се отстранат сите траги на детергентот. 

 

Д. Тест за вештачка дигестија за in vitro откри-

вање на ларви на Trichinella spp. во примероци од 

месо, PrioCHECK® Trichinella AAD Kit 

Овој метод се сметаат за еквивалентен на тестира-

њето на месото само од домашни свињи. 

PrioCHECK® Trichinella AAD Kit се користи во 

согласност со упатството за користење од страна на 

производителот со употреба на одвоени инки (Lenz NS 

29/32) и стаклена епрувета од 80ml. 

 

  

Прилог II 

 

Третмани со замрзнување 

 

А. Метод на замрзнување 1  

 

(а) Месото кое е донесено замрзнато треба да се од-

ржува во таа состојба;  

(б) Техничката опрема и снабдувањето со енергија 

на просторијата за замрзнување треба да е таква да 

обезбеди дека бараната температура се достигнува 

многу брзо и се одржува во сите делови од просторија-

та и од месото;  

(в) Материјалот во кој месото е запакувано треба  да  

се отстрани  пред замрзнување,освен во случај кога ме-

сото е веќе на бараната температура, додека е во просто-

ријата за замрзнување или на месо кое е спакувано на 

начин со кој пакувањето нема да го спречи достигнува-

њето на бараната температура за определено време;  

(г) Пратките во просторијата за замрзнување треба 

да се држат одвоено и да се заклучени;  

(д) Датумот и времето кога пратка е донесена во 

просторијата за замрзнување треба да се запише;  

(ѓ) Температурата во просторијата за замрзнување 

треба да биде најмалку -25
o
C.  

Температурата  треба  да  се  мери  со  користење  

на  калибрирани  термо-електрични инструменти и по-

стојано да се запишува. Не треба да се мери директно 

на студено воздушно струење. Инструментите треба да 

се држат заклучени. Табелите со температура треба да 

ги вклучуваат релевантните податоци од регистарот за 

инспекција на месо при увоз и датумот и времето од 

почетокот и завршувањето на замрзнувањето и треба 

да се чуваат една година по собирањето;  

(е) Месото со дијаметар или дебелина до 25cm тре-

ба да биде смрзнато најмалку 240 последователни часа, 

а месото со дијаметар или дебелина помеѓу 25 и 50cm 

треба да биде смрзнато најмалку 480 последователни 

часа. Овој процес на замрзнување не треба да се приме-
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нува на месо кое е подебело или е со поголем дијаме-

тар. Времето на замрзнување се пресметува од момен-

тот кога температурата  во просторијата  за замрзнува-

ње  ќе ја достигне онаа наведена во точка (ѓ).  

 

Б. Метод на замрзнување 2  

Општите одредби од точките (а) до (е) на Методот 

1 се применуваат, со следните односи помеѓу времето 

и температурата:  

(а) месото со дијаметар или дебелина до 1 cm треба 

да биде смрзнато според некоја од следниве комбина-

ции време-температура:  

- 20 дена на - 15
0
C 

- 10 дена на - 23
0
C 

- 6 дена на - 29
0
C 

(б) месото со дијаметар или дебелина помеѓу 15cm 

и 50cm треба да биде смрзнато со една од следниве 

комбинации на време-температура:  

- 30 дена на - 15
0
C 

- 20 дена на - 25
0
C 

- 12 дена на - 29
0
C. 

Температурата во просторијата за замрзнување не 

треба да биде повисока од нивото на избраната темпера-

тура на инактивирање. Температурата треба да се мери 

со користење на калибрирани термо-електрични инстру-

менти и постојано да се запишува. Не треба да се мери  

директно на студено  воздушно  струење.  Инструменти-

те треба да се држат заклучени. Табелите со температура 

треба да ги вклучуваат релевантните податоци од регис-

тарот  за  инспекција на месо  при увоз  и  датумот и вре-

мето од почетокот и завршувањето на замрзнувањето, и 

треба да се чуваат една година по собирањето.  

Доколку се користат тунели за замрзнување, а не се 

следат доследно горенаведените постапки, операторот 

со храна треба да докаже на Агенцијата дека алтерна-

тивната метода е ефикасна во уништувањето на пара-

зитите на Trichinella кај свинското месо.  

 

В. Метод на замрзнување 3  

Третманот се состои од комерцијално суво замрзну-

вање или замрзнување на месото според одредени ком-

бинации на време-температура со температура која се 

следи во центарот на секое парче.  

(а) Општите одредби од точките (а) до (е) од Мето-

дот 1 се применуваат со следниве односи на време-тем-

пература:  

- 106 часа на - 18
0
C 

- 82 часа на - 21
0
C 

- 63 часа на – 23.5
0
C 

- 48 часа на - 26
0
C 

- 35 часа на - 29
0
C 

- 22 часа на - 32
0
C 

- 8 часа на - 35
0
C 

- 1/2 час на - 37
0
C 

(б) Температурата треба да биде мерена со користе-

ње на калибрирани термоелектрични инструменти и 

постојано да се запишува. Сондата на термометарот се 

внесува во центарот на парчето месо, кое не треба да е 

помало од најдебелото парче месо кое треба да се 

замрзне. Ова парче треба да се постави на најнеповол-

ната позиција во просторијата за замрзнување, подале-

ку од опремата за разладување или директно на студе-

но воздушно струење. Инструментите треба да се др-

жат заклучени. Табелите со температура треба да ги 

вклучуваат релевантните податоци од регистарот за 

инспекција на месо при увоз и датумот и времето од 

почетокот и завршувањето на замрзнувањето, и треба 

да се чуваат една година по собирањето.  

  

 

Прилог III 

 

Испитување на животни различни од свињите 

 

Месото од коњи, месото од дивеч и другото месо 

што може да содржи паразити на Trichhinella треба да 

биде испитано во согласност со еден од методите на 

дигестија определени во Прилог I Глава I или Глава II 

од овој правилник, со следниве промени:  

(а) примероци што тежат најмалку 10g се земаат од 

мускулот на јазикот или на жвакачката  мускулатура  

на  коњите (m.masseter)  и  од  предната  нога,  јазикот  

или дијафрагмата кај дива свиња;  

(б) во случај на коњ, доколку наведените мускули 

недостасуваат, треба да се земе поголем примерок од 

коренот на дијафрагмата при преодот од мускулниот 

дел кон сврзното ткиво. Мускулот треба да биде исчис-

тен од сврзно и масно ткиво;  

(в) најмалку 5g од примерокот се дигестира според 

референтната метода на откривање наведена во Прилог 

I Глава I од овој правилник или според еквивалентната 

метода наведена во Прилог I Глава II од овој правил-

ник. За секој дигестиран елемент, вкупната маса на ис-

питуваниот мускул не треба да надмине 100g во случај 

на методата од Прилог I Глава I и методите А и Б од 

Прилог I Глава II и 35g во случај на методот В од При-

лог I Глава II од овој правилник;  

(г) кога резултатот е позитивен, се земаат дополни-

телни 50g примерок за повторно независно испитување;  

(д) без да е во спротивност со правилата за зачувува-

ње на животински видови, целото месо од дивечот, ос-

вен од дива свиња, мечки, од месојадни цицачи (вклучу-

вајќи ги и морските цицачи) и од рептили, треба да се 

тестира со земање примерок 10g мускул од предилекци-

оните места или поголеми количини, доколку тие места 

не се на располагање. Предилекциони места се:  

- кај мечката: дијафрагма, жвакачки мускул 

(m.masseter) и јазик;  

- кај моржот: јазик;  

- кај крокодилите: жвакачки мускул (m.masseter), 

крилести (m.pterygoideus) и меѓуребрени мускули 

(m.intercostales);  

- кај птиците: мускулите на главата (масетер 

(m.masseter) и вратни мускули).  

(ѓ) Времето на дигестија треба да биде доволно за 

да се обезбеди соодветна дигестија на ткивото на овие 

животни, но тоа не треба да надмине 60 минути.  
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ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2258. 

Врз основа на член 40 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,  13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016), член 18 од Статутот на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје, Тарифата на услугите 
што ги врши Централен депозитар за хартии од вред-
ност АД Скопје за учесниците во работата на Депозита-
рот и корисниците на неговите услуги бр. 02-5760/1 од 
1.12.2015 година, Решението на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 
22.2.2016 година, и Одлуката на Одборот на директори 
на ЦДХВ АД Скопје бр.02-1831/1 од 1.04.2016 година за 
постапување по Решението на Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 
22.2.2016 година, се утврдува пречистен текст на   

 
Т А Р И Ф А 

НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЦЕНТРАЛНИОТ 
ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД 
СКОПЈЕ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА 
ДЕПОЗИТАРОТ И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ  

УСЛУГИ 
-  Пречистен текст

1
  - 

 
Општи одредби 
1. Централниот депозитар за хартии од вредност 

АД Скопје (во понатамошниот текст ЦДХВ) наплаќа 
надоместоци по поединечни видови на услуги кои ги 
извршува во текот на своето работење, во согласност 
со оваа Тарифа. 

2. ЦДХВ ги доставува фактурите за извршените ус-
луги во рок од 5 работни дена од денот на извршување 
на услугата. За Членките на ЦДХВ фактурите се напла-
туваат месечно и се доставуваа во првите десет дена во 
месецот, а се однесуваат за претходниот месец. За из-
давачите чии хартии од вредност се водат во системот 
на ЦДХВ, фактура за годишните надоместоци се изда-
ва еднаш годишно. 

3. Рок за плаќање на фактурите изнесува 8 дена од 
денот на доставувањето освен за годишните надоместо-
ци за водење на евиденција на хартиите од вредност за 
кои рокот изнесува 30 дена од денот на доставувањето. 

4. Данокот на додадена вредност (ДДВ) не е вклу-
чен во цената на услугите. Истиот не се пресметува за 
услугите кои не подлежат на оданочување според Зако-
нот за данок на додадена вредност. 

5.  Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје може да даде попусти и/или да изврши ос-
лободување од плаќање на надоместоци согласно склу-
чени договори со институции. 

Под институција се подразбира субјект кој не е ос-
нован согласно Законот за трговските друштва. 

6. Одборот на директори на Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје може со Одлука да 
утврди листа на издавачи на кои им се фактурира годи-
шен надомест за водење на евиденција за  акциите со 
одобрен попуст. 

7. За дел од услугите кои ги пружа ЦДХВ, каде во 
тарифата е наведена цената на услугата зголемена за 
трошоци, под трошоци се подразбираат стварни тро-
шоци кои не се дел од цената на услугата што ја дава 
ЦДХВ (трошоци на платен промет, поштарина и др.) 

8. За целите на оваа Тарифа, поимот “најголеми 
друштва” означува друштва издавачи на хартии од 
вредност со основна главнина  поголема од 
9.000.000.000 денари. 

9. За издавачите со пасивен статус и издавачите на 
кои Депозитарот ќе им определи попуст согласно точ-
ката 6 од Општите одредби, тарифните ставки од пог-
лавјата 1.2, 1.3 и 4 се наплатуваат според утврдениот 
надомест зголемен за трипати. 

1.Услуги за издавачите 

1.1 Регистрациски активности 

Тари-
фен 
број 

Услуга Единица Динамика 
Надоместок 
(МКД) 

Опис / Појаснување 

1.1.1 

Надомест за иниција-
лен пристап во систе-
мот на ЦДХВ за изда-
вач на  хартии од вред-
ност по издавач еднократно 

16.000 
МКД 

Услугата опфаќа прифаќање и обработка на податоците во немате-
ријализиран облик, упис на податоците за Издавачот, емисиите и 
сопствениците на хартии од вредност . 

1.1.2 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за  акциите со кои се 
тргува на пазарот по издавач годишно 

0,008% од 
пазарната 
капитализа-
ција, мини-
мален надо-
мест 16.000 
МКД, мак-
симален на-
домест 
78.000 
МКД 

Надоместокот се пресметува според просечна пазарна капитализа-
ција на издавачот на акции за последните 92 календарски денови 
од претходната календарска година (се пресметува просек на це-
ните реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12. за претходна-
та година и истиот се множи со бројот на издадени акции). Докол-
ку во 92-те календарски денови не се тргувало со акциите, услуга-
та на водење на евиденција за акциите во нематеријален облик се 
пресметува по тарифна ставка 1.1.3. Оваа тарифна ставка не се 
применува за акционерските друштва кои потпаѓаат под одредби-
те на тарифните ставки 1.1.5 и 1.1.13 

1.1.3 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за  акциите со кои не се 
тргува на пазарот по издавач годишно 

0,006% од 
номинал-
ната вред-
ност на 
емиси-
јата, ми-
нимален 
надомест 
12.000 
МКД, 
максима-
лен надо-
мест 
32.000 
МКД 

Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номинална-
та вредност на акциите. Оваа тарифна ставка не се применува за 
акционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифна-
та ставка  1.1.5.  и 1.1.13 

1.1.4 

Годишен надомест за 
водење на сметки на 
сопственици на  акции по сметка годишно 

20 МКД, 
максима-
лен надо-
мест 
32.000 
МКД 

Број на сметки со состојба на 31.12 претходната година. 

1.1.5 

Годишен надомест за 
водење на акционерска 
книга за издавач со 
еден акционер по издавач годишно 

9.000 
МКД 

За акционерски друштва со еден акционер не се наплаќаат тарифни-
те ставки 1.1.3. и 1.1.4. Оваа тарифна ставка не се применува за ак-
ционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифната 
ставка 1.1.2 и 1.1.13. 

1.1.6 

Надоместок за упис на 
нова емисија на хартии 
од вредност во систе-
мот на ЦДХВ по емисија на барање 

32.000 
МКД  

1.1.7 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за должнички долго-
рочни хартии од вред-
ност со кои се тргува 
на пазарот  по ISIN годишно 

0,008% од 
пазарната 
капитали-
зација, 
минима-
лен надо-
мест 
16.000 
МКД, 
максима-
лен надо-
мест 
78.000 
МКД    

Надоместот се пресметува според просечна пазарна капитализа-
ција на хартиите од вредност од тој ISIN за последните 92 кален-
дарски денови од претходната календарска година (се пресметува 
просек на цените реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12 
за претходната година и истиот се множи со бројот на сите долго-
рочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN). До-
колку во 92-те календарски денови не се тргувало со хартиите од 
вредност од тој ISIN, услугата на водење на евиденција за хартии-
те од вредност во нематеријален облик се пресметува по тарифна 
ставка 1.1.8. 
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1.1.8. 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за должнички долго-
рочни хартии од вред-
ност со кои не се тргу-
ва на пазарот  по ISIN годишно 

0,006% од 
номинал-
ната вред-
ност на 
емиси-
јата, ми-
нимален 
надомест 
12.000 
МКД, 
максима-
лен надо-
мест 
32.000 
МКД 

Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номинална-
та вредност на сите долгорочни должнички хартии од вредност 
издадени под тој ISIN. 

1.1.9. 

Годишен надомест за 
водење на сметки на 
сопственици на долж-
нички долгорочни хар-
тии од вредност  по сметка во ISIN годишно 

20 МКД, 
максима-
лен надо-
мест 
32.000 
МКД 

Број на сметки по ISIN со состојба на 31.12 претходната година. 

1.1.10 

Надомест за упис на 
хартии од вредност из-
дадени по пат на ини-
цијална јавна понуда по емисија на барање 

5.000 
МКД 

За упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јав-
на понуда не се наплаќа тарифната ставка 1.1.6. 

1.1.11 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за  акциите на издавач 
со пасивен статус  по издавач годишно 1.500 мкд 

За дефинирање на друштвата со пасивен статус се применуваат од-
редбите од Правилата за работа на ЦДХВ. За овие друштва не се 
наплаќа по тарифни ставки 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 и 1.1.13 

1.1.12 

Надомест за промена 
на статус на издавач на 
акции од пасивен во 
активен 

по издавач 
 

Еднократно, по  
исполнување 
 на услов 

50.000 
мкд 
 

1.2.  Корпоративни активности 

Тари-
фен 
број 

Услуга Единица Динамика 
Надоместок 
(МКД) 

Опис / Појаснување 

1.2.1. 

Корпоративни дејства за АД 
кои се реализираат преку 
сметките на имателите на 
хартии од вредност 

по сметка 
 
фиксен износ 
(кумулативно) 

на барање 
45 МКД 

 
4.000 МКД 

Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друш-
твото со повлекување/поништување на акции, поништување на ак-
ции без намалување на основната главнина, спојување, припојува-
ње или поделба на друштва, спојување или поделба на акции, на-
домест за распределба на дивиденда во акции и други корпоратив-
ни активности на ниво на сметка на имател.  

1.2.2 

Корпоративни дејства за АД 
кои се реализираат на ниво 
на ИСИН број 

по ISIN 
 

на барање 
 4.000 МКД 

Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друш-
твото со намалување на номиналната вредност по акција, промена 
на валута на хартиите од вредност,  

1.2.3 Претворање на род на акции 

по сметка 
 
фиксен износ 
(кумулативно) 

на барање 
 

45 МКД 
 

4.000 МКД 

1.2.4 

Надомест за пресметки 

по сметка 
фиксен износ 
(кумулативно) 

на барање 
 

45 МКД 
 

2.000 МКД 

Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во пари, пресметка 
на главница и/или камата на обврзници. 

1.2.5 

Надомест за исплати по сметка на барање 
45 МКД+ 
трошоци 

Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, исплата на 
главница и/или камата од обврзници. 

1.2.6 

Надомест при постапка на 
преземање на акционерско 
друштво  по издавач на барање 

 0,1% од 
депонира-

ниот пари-
чен износ 

или банкар-
ска га-

ранција за 
плаќање на 

хартиите од 
вредност + 

трошоци 

Оваа услуга се наплаќа од преземачот 

1.2.7 

Надомест за спроведување 
на активности при постапка 
на преземање на акционер-
ско друштво по сметка на барање 45  МКД 

Оваа услуга се наплаќа од преземачот, а не  се наплаќа доколку пре-
земањето не се реализира. 

1.2.8 

Спроведување на постапка за 
принудна продажба/  при-
нудно купување на хартии од 
вредност согласно Закон за 
преземање на акционерски 
друштва (се наплаќа од пре-
земачот) 

по издавач 
 
 
по сметка на барање 

0,75% од 
расположи-

вата вред-
ност пред-

мет на при-
нудна про-

дажба/  
принудно 

купување , 
но не по-
малку од 

30.000 
МКД и 300 

МКД по 
сметка  

1.2.9 

Надомест за известување на 
акционерите во врска со пре-
земени корпоративни дејства по сметка на барање 

15 МКД + 
трошоци  

1.2.10 

Доставување на  повик за од-
ржување на акционерско 
собрание до акционерите по сметка на барање 

30 МКД + 
трошоци 

1.3.  Услуги за известување на издавачите 
Тари-
фен 
број Услуга Единица Динамика 

Надоместок 
(МКД) 

1.3.1 

Издавање на акционерска 
книга која содржи под 1000 
сметки, на магнетен медиум 
(ЦД) 

по акционер-
ска книга на барање 1.000 МКД 

1.3.2 

Издавање на акционерска 
книга која содржи под 1000 
сметки, во печатена форма 

по акционер-
ска книга на барање 3.500 МКД 

1.3.3. 

Издавање на акционерска 
книга која содржи ≥ 1000 
сметки, на магнетен медиум  
(ЦД) 

по акционер-
ска книга на барање 2.000 МКД 

1.3.4 

Издавање на акционерска 
книга која содржи  ≥  1000 
сметки, во печатена форма 

по акционер-
ска книга на барање 6.000 МКД 

1.3.6 

Изработка на потврда за пра-
во на глас по ISIN на барање 9.000 МКД 
Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови 
и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите 
на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои 
не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на 
Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со 
ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на соп-
ствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас сод-
ржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регис-
трирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со ис-
клучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за 
хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за има-
телот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и ис-
тата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат 
во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва. 

1.3.7 

Изработка на нестандарден 
извештај  по издавач на барање 

3.000 МКД 
/човек/ден 

Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани во акци-
онерската книга на издавачот согласно барањето на издавачот. 

1.3.8 

Изработка на стандарден из-
вештај за промени по ISIN за 
одреден период  по ISIN на барање 

1.000 мкд + 
100 мкд по 

страна 
Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции 
и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одре-
ден ISIN за период определен од страна на издавачот. 

1.3.9 

Надомест за доставување на 
акционерска книга по елек-
тронска пошта 

по акционер-
ска книга на барање 

- 1.000 
МКД за ед-
на книга 
месечно 
- 2.500 
МКД ме-
сечно за 4  
книги 

1.3.10 

Издавање акционерска книга 
на определен датум (датум 
пред доставување на барање-
то во ЦДХВ)   

по акционер-
ска книга на барање 

Постојна 
цена пред-
видена во 
претходни-
те ставки за 
издавање на 
акционер-
ска 
книга+3.000 
мкд 

2.Услуги за членките 

Тари-
фен 
број 

Услуга Единица Динамика 
Надоместок 
(МКД) 

Опис / Појаснување 

2.1 

Надомест за прием во член-
ство во ЦДХВ на берзански 
посредник по членка еднократно 

330.000 
МКД 

За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, 
банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Пра-
вилата за членство на Депозитарот 

2.2 

Годишна членарина за член-
ство  на берзански посредник по членка годишно 

152.000 
МКД 

За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, 
банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Пра-
вилата за членство на Депозитарот. Годишната членарина се нап-
лаќа поделена на 12 еднакви месечни рати, најдоцна до 10 во месе-
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цот за претходниот месец, а доколку членката во текот на месецот 
има реализирано промет кој генерира надомест од порамнување  
по принципот Испорака наспроти плаќање за трансакции склучени 
на овластена берза повисок од 50.000 МКД, во тој случај е ослобо-
дена од плаќање членарина за тој месец. 

2.3 
Обука за користење на систе-
мот на ЦДХВ по барател на барање 

1.500 МКД 
човек/ден 

2.4 

Надомест за прием во член-
ство во ЦДХВ на друштво за 
управување со инвестициски 
фонодови по членка еднократно 

110.000 
МКД 

2.5 

Годишна членарина за член-
ство на Друштво за управува-
ње со инвестициски фондови по членка годишно 

50.000 
МКД  

Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 еднакви месечни 
рати, најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец. 

3.Утврдување и порамнување 

Тари-
фен 
број 

Услуга Единица динамика 
Надомес-
ток (МКД) 

Опис / Појаснување 
Надоместоци за порамнување на трансакции со хартии од вредност реали-
зирани на овластена берза 

3.1 

Надоместок за порамнување 
по принципот “Испорака 
наспроти плаќање” за тран-
сакции склучени на овласте-
на берза  

од трансак-
ција 

еднаш ме-
сечно за 
претходни-
от месец 

0,1% од 
вредноста 
на трансак-
цијата, но 
не помалку 
од 100 
МКД  

Надоместокот се пресметува  од продажна и од куповна страна, а 
се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници) 

3.2 

Надоместок за порамнување 
на трансакции со хартии од 
вредност реализирани на ов-
ластена берза склучени како 
резултат на нова емисија на 
хартии од вредност по пат на 
јавна понуда   

Од трансак-
ција, на ку-
повната стра-
на на трансак-
цијата 

Еднаш ме-
сечно за 
претходни-
от месец 

0,1 % од 
вредноста 
на трансак-
цијата, но 
не помалку 
од 100 
МКД  

Надоместокот се пресметува од куповна страна, а се наплаќа од 
членките на депозитарот (берзански посредници). 

4.Услуги за сопствениците на хартии од вредност  
и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ 

Тари-
фен 
број 

Услуга Единица динамика 
Надомес-
ток (МКД) 

Опис / Појаснување 

4.1. 
Надомест за спроведување 
на оставинско решение по наследник на барање 100 МКД 

4.2. 
Надомест за спроведување 
на договор за подарок 

по даропри-
мач на барање 

1,3% од па-
зарната од-
носно но-
миналната 
вредноста 
на подаро-
кот (завис-
но која е 
поголема), 
за даропри-
мачи од прв 
наследен 
ред 300 ден 

4.3. 

Други преноси на хартии од 
вредност што не се трговски 
преноси по пренос на барање 100 МКД 

4.4. 

Надомест за спроведување 
на пренос на сопственост во 
постапка на реализација на 
заложно право по пренос на барање 

0,1% од 
номинал-
ната вред-
ност на 
хартиите 
од вред-
ност кои се 
предмет на 
преносот 

4.5. 

Надомест за спроведување 
на налог од овластена инсти-
туција за исплата во обврз-
ници  по износ на барање 300 МКД 

4.6. 

Надомест за спроведување 
на ограничување на сметката 
за хартии од вредност 

по ISIN на 
сметка, 
 по пренос на барање 100 МКД 

4.7. 

Надомест за бришење на ог-
раничување на сметката за 
хартии од вредност 

по ISIN на 
сметка, 
 по пренос на барање 100 МКД 

4.8. 

Пренос на сопственост над 
хартии од вредност при по-
делба или спојување на 
друштва и други статусни 
промени кај сопственици на 
хартии од вредност по сметка на барање 

  0,5% од 
пазарна 
односно 
номинална 
вредност 
на хартии-
те од вред-
ност (за-
висно која 
е пого-
лема), ми-
нимален 
надомест 
1.500 МКД   

Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана 
пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред 
денот на поднесувањето на барањето. 

4.9. 

Пренос на сопственост над 
хартии од вредност заради 
вложување како непричен 
влог во трговско друштво по сопственик на барање 

0,5% од 
пазарна 
односно 
номинална 
вредност 
(зависно 
која е по-
голема) на 
хартиите 
од вред-
ност кои се 
пренесу-
ваат, но не 
помалку од  
5.000 МКД  

Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана 
пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред 
денот на поднесувањето на барањето. 

4.10. 

Пренос на сопственост над 
хартии од вредност поради 
судско порамнување и рас-
пределба на имот за време на 
живот  по сопственик на барање 

1,3 % од 
пазарна 
односно 
номинална 
вредност 
(зависно 
која е по-
голема) на 
хартиите 
од вред-
ност кои се 
пренесу-
ваат, но не 
помалку од 
500 МКД и 
не повеќе 
од 5.000 
МКД 

Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана 
пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред 
денот на поднесувањето на барањето. 

4.11. 

Надомест за вршење на увид по 
барање на акционер на подато-
ци запишани во акционерската 
книга (на монитор) по увид на барање 1.000 МКД 

4.12. 

Надомест за вршење на увид 
по барање на акционер на 
податоци запишани во акци-
онерската книга (во хартиена 
форма) по увид на барање 

1.000 
МКД, и по 
50 денари 

за секоја 
печатена 

страна од 
акционер-
ска книга, 

но не пове-
ќе од 4.000 

МКД 

4.13. 

Надомест за подигнување на 
фотокопија од акционерска 
книга на барање на акционер 

по акционер-
ска книга на барање 3.500 МКД 

4.14. 

Надомест за потврда за фи-
зички или правни лица за по-
седување/непоседување на 
хартии од вредност 

по ISIN по 
лице на барање 200 МКД 

4.15. 

Надомест за издавање пот-
врди по барање на физичко 
или правно лице за исплате-
ни парични средства при 
преземање на акционерско 
друштво за регулирање на 
даночни обврски по лице на барање 200 МКД 

4.16. 

Електронско преземање по-
датоци од системот на ЦДХВ 
за овластени старателски 
банки по сметка 

на месечно 
ниво за 
претходни-
от месец 500 МКД 

Под сметка се подразбира старателска сметка на која се водат соп-
ственичките позиции за сметка на трето лице – инвеститор, вклу-
чително и ограничените сопственички позиции за тој инвеститор 
на други ограничени сметки.  

4.17. Извод од сметка по сметка на барање 200 МКД 

4.18. 
Извештај за состојба на смет-
ка на конкретен датум по сметка на барање 300 МКД 

4.19. 

Стандарден Целосен извеш-
тај за имател  по имател на барање 400 МКД 

Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентира-
ни на сметките на имателот на денот на поднесеното барање. 

4.20. 

Стандарден Целосен извеш-
тај за имател на конкретен 
датум  по имател на барање 500 МКД 

Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентира-
ни на сметките на имателот на конкретен датум определен од 
страна на подносителот. 

4.21. 

Стандарден извештај за про-
мени на сметка во одреден 
период  по сметка на барање 900 МКД 

Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на смет-
ката за хартии од вредност за период определен од страна на под-
носителот. 
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4.22. 

Нестандарден извештај за 
имател на сметка по лице на барање 2.000 МКД 

Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на смет-
ката на хартии од вредност согласно барањето на имателот на 
сметка. 

4.23 

Изработка на нестандарден 
извештај по извештај на барање 

3.000 
ден./човек/ 

ден 

Извештајот содржи податоци согласно барањето на субјектот-ко-
рисник на услугите на ЦДХВ овластен согласно закон, а не се од-
несува исклучиво на сметки на хартии од вредност од точка 4.22 
од оваа Тарифа. 

4.24 
Превод на извештај од маке-
донски на англиски јазик по извештај на барање 300 МКД 

 
 

Преодни и завршни одредби 
Тарифникот подлежи на промени доколку курсот 

на еврото во однос на денарот според курс на НБРМ се 
зголеми над 5% од курсот на еврото на денот на влегу-
вање во сила на оваа Тарифа.Оваа Тарифа влегува во 
сила со денот на донесувањето од страна на Одборот 
на Директори на Депозитарот, а ќе се применува од 
третиот ден по денот на приемот на Решението за до-
бивање на согласност на тарифата од Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија. 

Со денот на отпочнување на примена на оваа Та-
рифа, престанува да важи Тарифата на ЦДХВ АД 
Скопје бр.02-4075/1 од  19.07.2013 година, и сите неј-
зини изменувања и дополнувања вградени во Пречис-
тен текст на Тарифата на ЦДХВ АД Скопје бр.01-
2955/2 од 03.06.2014 година. 

                    
     Одбор на директори 

                                       Претседател,  
                    Антигона Буклеска Младеновиќ, с.р. 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2259. 
Врз основа на член 27 и член 56 став 1 точка 3 од 

Законот за здравственото осигурување 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, 19/2011, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 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 и 217/2015), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 25 јануари 2016 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВО-
ДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН 
ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на кар-

тичката за здравствено осигурување и за начинот на 
нејзиното издавање, водење, користење и доказот за 
платен придонес за задолжително здравствено осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
57/2013 година), во членот 5 се додава нов став 13 кој 
гласи: 

„ За децата до три годишна возраст не се поднесува 

барање за издавање на електронска здравствена кар-

тичка и не се врши нејзино издавање односно оваа ка-

тегорија на деца здравственото осигурување го корис-

тат врз основа на картичката на носителот на здрав-

ственото осигурување преку кои се пријавени во задол-

жително здравствено осигурување. 

Во членот 5 ставовите 13, 14 и 15 стануваат ставови 

14, 15 и 16“. 

 

Член 2 

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:  

„Фондот на осигуреното лице му издава нова кар-

тичка во случај на истекување на рокот на важењето, 

без при тоа осигуреното лице да поднесе барање во 

подрачната служба на Фондот.“ 

Во членот 10 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои 

гласат: 

„Со издавањето на новата картичка се продолжува 

рокот на важење на истата и осигуреното лице може да 

ја користи веднаш по нејзиното подигање. 

Фондот на осигуреното лице ќе му издаде нова кар-

тичка за продолжување на рокот на важењето, по при-

ложување на доказ за извршена уплата на трошоците за 

издавање во согласност со Правилникот за висината на 

трошоците за издавање, замена на загубена или оште-

тена и за повторно активирање на блокираната елек-

тронска здравствена картичка за здравствено осигуру-

вање, како и начинот на нивното издавање и потпиша-

на потврда за подигање на картичката (образец ППК), 

од страна на осигуреното лице. 

Образецот ППК е составен дел на овој правилник.  

Картичката на која и истекол рокот за важење се 

смета дека е неважечка. 

Во членот 10 ставовите 2,3 и 4  стануваат ставови 

5,6 и 7.“ 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивање на согласност од ми-

нистерот за здравство. 

За поднесенитете барања за издавање на електрон-

ска здравствена картичка во периодот по 1 јануари 

2016 година, Фондот ќе ги издаде картичките на осигу-

рените лица откако ќе се обезбедат соодветни технич-

ки услови. 

 

Бр. 02-1390/1 Управен одбор 

28 јануари 2016 година Претседател, 

Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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2260. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравствено осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000,  
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, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 
129/2015, 154/2015 и 192/2015),  Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 
седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува состав, надлежност и 

начин на работа на лекарските комисии за оценка на 
привремена спреченост за работа и мислење за оства-
рување на други права од задолжителното здравствено 
осигурување, како и начин на работа на администрато-
рот на лекарската комисија во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија (во понатамошниот текст: 
Фонд).  

 
II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
Член 2 

Првостепени и второстепени лекарски комисии, ка-
ко стручно медицински тела за давање на оценка и 
мислење во постапката за оценување на привремената 
спреченост за работа и за остварување на други права 
од задолжителното здравствено осигурување се форми-
раат за подрачјето на секоја подрачна служба на Фон-
дот. 

На подрачјето на град Скопје, во зависност од бро-
јот на осигурениците, односно бројот на предметите, 
можат да се формираат повеќе првостепени лекарски 
комисии.  

Лекарските комисии работат за потребите на Фон-
дот во рамките на нивните надлежности. 

 
Член 3 

Лекарските комисии по правило се формираат од 
редот на лекарите вработени во здравствените устано-
ви како надворешни членови и лекари вработени во 
Фондот како внатрешни членови од подрачјето на оп-
штината, односно градот Скопје.  

Лекарите вработени во Фондот се членови на прво-
степената лекарска комисија на Фондот со право на 
глас и учестувуваат во работата на повеќе првостепени 
лекарски комисии.  

По исклучок, во случај кога нема вработено лекар 
во подрачната служба на Фондот во истата и во окол-
ните подрачни служби, лекарската комисија е составе-
на од три надворешни члена. 

Лекарските комисии за оценка на привремената 
спреченост за работа и за остварување на други права 
од задолжителното здравствено осигурување се соста-
вени од претседател и два члена и нивни заменици. 

Работата на лекарските комисии во Подрачната 
служба Скопје ја организира координатор за работа на 
лекарските комисии кој е и член на лекарската комисија. 

 Лекарските комисии се формираат со решение на 
директорот на Фондот, по предлог на раководителот на 
Подрачната служба на Фондот.  

За правата и обврските кои произлегуваат од реше-
нието наведено во став 6 на овој член, лекарските ко-
мисии склучуваат Договор за меѓусебни права и об-
врски со Фондот. 

Административните работи на лекарските комисии 
ги извршува администратор вработен во Фондот.  

По исклучок од став 8 од овој член, административ-
ните работи на лекарските комисии на Подрачната 
служба – Скопје ги врши здравствен работник врабо-
тен во Здравствен дом Скопје. 

 
III. НАДЛЕЖНОСТ НА АДМИНИСТРАТОРОТ 
 

Член 4 
Надлежности на администаторот се: 
- да учествува на состаноците на лекарската коми-

сија без право на глас;  
- да ја прима и подготвува документацијата која ја 

разгледува лекарската комисија согласно Упатството 
за работа на администраторот;  

- да ги следи редовно сите измени на Законот за 
здравственото осигурување, подзаконските акти и 
упатствата за работа кои се во врска со предметите кои 
се даваат на разгледување на лекарската комисија;  

- да бара дополнителна информација или мислење 
од раководителот во Подрачната служба или соодвет-
ната служба во Фондот;  

- да ги внесува административните податоци за оси-
гуреникот  во  електронската база на податоци која се 
однесува на работењето на  лекарската комисија. 

Во случај на отсуство  на  администаторот раково-
дителот на подрачната служба назначува друго лице 
како негова замена. 

 
IV. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

 
1. Првостепена лекарска комисија 

 
Член 5 

Првостепената лекарска комисија дава оценка за 
привремена спреченост за работа над 15 дена по пред-
лог на избран лекар, и тоа во случај на: 

- Болест и повреда надвор од работа; 
- Повреда на работа и професионална болест; 
- Лекување и медицинско испитување; 
- Негување на болно дете до 3-годишна возраст; 
- Негување на болен член на потесно семејство над 

3-годишна возраст, но најмногу до 30 дена; 
- Неопходно придружување на болно лице упатено на 

преглед или лекување надвор од местото на живеење; 
- Неопходно придружување на болно дете до 3-го-

дишна возраст додека е на болничко лекување, но нај-
многу до 30 дена; 

- Доброволно давање на крв, ткиво или орган; 
- Изолација заради спречување на зараза. 
 
Останати надлежности на првостепена лекарска ко-

мисија се: 
- дава мислење по доставен приговор на осигирено-

то лице против оценката на избраниот лекар за привре-
мената спреченост за работа; 

- дава мислење кога лекарски преглед за осигурени-
кот ќе побара подрачната служба на Фондот, односно 
работодавецот; 

- ги прибира барањата доставени од работодавецот 
односно Фондот за преиспитување на оценката на 
привремена спреченост за работа, по кои постапува 
Сектор контрола во Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија;  

- дава мислење за остварување на  право на специја-
лизирана медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување;  
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- дава мислење за повреда на работа и професио-
нално заболување; 

- дава мислење за потребата од ортопедски помага-
ла согласно Правилникот за индикациите за остварува-
ње на право на ортопедски и други помагала;  

- дава мислење за потребата за издавање на двојази-
чен образец на осигурени лица кои привремено престо-
јуваат (приватно или службено, студиски престој, шко-
лување и стручно усовршување, престој во врска со ме-
ѓународна- техничка, научна и културна соработка и 
сл.) во земји со кои Република Македонија има склуче-
но (превземено) Договор за социјално осигурување; 

- дава мислење и проценка на итноста од потреба за 
користење на медицинска итна помош и времетраење 
на истата, на осигурените лица кои привремено престо-
јуваат (приватно или службено, студиски престој, шко-
лување и стручно усовршување, престој во врска со ме-
ѓународна- техничка, научна и културна соработка и 
сл.) во земји со кои Република Македонија има склуче-
но договор (превземено) Договор за социјално осигу-
рување но истите не ја спровеле постапката за издава-
ње на двојазичен образец или привремено престојуваат 
во земји со кои Република Македонија нема склучено 
(превземено) Договор за социјално осигурување кои 
можат да користат само итна медицинска помош;  

- дава мислење за потребата од превоз за враќање 
на осигуреното лице со санитетско возило во Републи-
ка Македонија, по завршување на итноста по предлог 
на странската здравствена установа; 

- дава мислење и одлучува за оправданоста на отва-
рање на боледување/ нега на член  со иста дијагноза во 
рок од 30 дена по затварањето на боледувањето; 

- дава мислење за оправданоста од потребата за 
продолжување на боледување од новоизбран лекар. 

 
Член 6 

Првостепените лекарски комисии вршат и други ра-
боти кои со Законот за здравственото осигурување или 
со општи акти на Фондот им се дадени во надлежност.  

 
2. Второстепена лекарска комисија 

 
Член 7 

Второстепената лекарска комисија одлучува по 
приговор изјавен против  оценката и мислењето на 
првостепената лекарска комисија.  

Доколку второстепената лекарска комисија ја изме-
ни оценката и мислењето на првостепената лекарска 
комисија по  изјавен приговор и на осигуреникот му го 
продолжи периодот на привремена спреченост за ра-
бота, при иста или влошена здравствена состојба, во 
новодадената оценка го опфаќа и периодот за кој е да-
ден приговор. Во овој случај второстепената лекарска 
комисија одлучува и по секој понатамошен предлог на 
избраниот лекар за продолжување на привремената 
спреченост за работа.  

Второстепената лекарска комисија ги прибира при-
говорите доставени од работодавецот, односно Фон-
дот, по извршената контрола за преиспитување на 
оценката за привремена спреченост за работа и истите 
ги проследува со сектор контрола на Фондот за поста-
пување.   

 
3. Работа на лекарските комисии 

 
Член 8 

Лекарските комисии работат врз основа на:  
- Законот за здравственото осигурување; 
- Правилникот за начинот, постапките и поблиските 

критериуми за утврдување на привремена спреченост 
за работа поради болест и повреда или потреба за нега 
на болен член од потесното семејство и за времетрае-
њето на привремената спреченост за работа во завис-
ност од видот на болеста и повредата, Критериумите за 

дијагностички постапки и оцена на привремена спрече-
ност за работа поради болести и повреди или потреба 
за нега на болен член од потесното семејство; 

- Правилникот за индикациите за остварување на 
право на ортопедски и други помагала; 

- Првилникот за специјализирана медицинска реха-
билитација како продолжено болничко лекување; 

- Правилник за начинот на користење на здравстве-
ни услуги на осигурените лица во странство; 

- Правилникот за содржината и начинот на оствару-
вањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување, општите акти на Фондот, ка-
ко и овој правилник.  

 
Член 9 

Седниците на лекарските комисии ги свикува рако-
водителот на подрачната служба, а  се одржуваат во 
просториите на истата. 

Лекарските комисии на Подрачната служба Скопје 
работат секој ден и седниците се одржуваат во просто-
риите на Здравствен дом Скопје,  освен петтата првос-
тепената лекарска комисија која работи во просториите 
на Подрачната служба Скопје.  

 
Член 10 

Со работата на лекарската комисија раководи и за 
нејзината работа е одговорен претседателот/ заменикот 
на лекарската комисија. 

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн 
состав, а оценката и мислењето го донесуваат со мно-
зинство на гласови.  

Во случај на отсуство на член на лекарската коми-
сија во работата на комисијата учествува заменик член. 

Во случај на отсуство на претседателот/ заменикот 
на лекарската комисија, во работата на лекарската ко-
мисија учествуваат останатите членови и заменици 
членови. 

 
Член 11 

Лекарската комисија оценката и мислењето ги дава-
ат врз основа на непосреден лекарски преглед на оси-
гуреникот и врз основа на медицинската и друга доку-
ментација доставена од избраниот лекар, односно 
непосредно од осигуреникот. 

Ако лекарската комисија смета дека медицинската 
и друга документација не е доволна за давање оценка и 
мислење, ќе побара дополнителни медицински иследу-
вања, односно медицинска документација од избрани-
от лекар, доколку истите не ги обезбеди на друг начин.  

 
Член 12 

Против оценката и мислењето на првостепената ле-
карска комисија осигуреникот има право на приговор 
во рок од 5 (пет) дена до второстепената лекарска ко-
мисија, сметајќи од денот на добивање на оценката на 
првостепената лекарска комисија.  

По исклучок, после истекот на рокот за приговор на 
оценката со која по дадениот период за спреченост за 
работа осигуреникот се упатува да се јави на работа, а 
непосредно пред истекот на овој период осигуреникот 
сеуште има потреба од спреченост за работа, избрани-
от лекар издава нов предлог за спреченост за работа до 
лекарската комисија.   

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува 
непосредно до второстепената лекарска комисија, со 
наведување на причините и околностите поради кои 
осигуреникот смета дека оценката на првостепената ле-
карска комисија не е правилна.  

 
Член 13 

Оценката и мислењето, лекарските комисии ги да-
ваат на осигуреникот во писмена форма во повеќе при-
мероци за осигуреникот, избраниот лекар и работода-
вецот.  
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Во случаите кога лекарската комисија дава оценка и 
мислење  за осигурени лица на држава со која РМ има 
склучено (превземено) Договор за социјално осигурување 
за време на престој во РМ, примерок од оценката и мисле-
њето се доставува и до подрачната служба, заедно со ко-
пија од EHIC/сетификат или двојазичен образец. 

Примерок од оценката за привремена спреченост за 
работа и мислењето останува во лекарската комисија 
на Фондот. 

 
Член 14 

Во случај на подолго траење на привремената спре-
ченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија за-
должително го упатува осигуреникот до надлежниот 
орган за оценување на работната способност, според 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување.  

Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до 
надлежниот орган за оценување на работната способ-
ност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на 
овој член, доколку од природата на заболувањето од-
носно повредата постојат индиции за трајно губење на 
работната способност кај осигуреникот. Лекарската ко-
мисија води евиденција за осигурените лица кои се на 
подолго траење на привремена спреченост за работа.  

 
Член 15 

Лекарските комисии водат електронски дневник за 
својата работа. 

Во дневникот  се внесуваат податоци за осигурени-
кот, оценката и мислењето за привремена спреченост 
за работа како и мислењето по останатите права во 
надлежност на лекарските комисии.  

Дневниците за работа се чуваат согласно законски-
те прописи. 

 
Член 16 

За организацијата и за ажурноста во работата, ле-
карските комисии се одговорни пред раководителот на 
подрачната служба на Фондот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 17 
Раководителот, односно лекарските комисии на 

подрачаната служба за своето работење може да изгот-
вуваат периодични извештаи од електронската база на 
Фондот за работа на лекарските комисии, со цел анали-
за на податоци од работењето за  потребите на подрач-
ните служби.  

Извештаите се креираат и печатат од електронската 
база на Фондот за работа на лекарските комисии.  

Секторот контрола на Фондот врз основа на ана-
лиза  на податоците добиени од електронска база на 
податоци изготвува периодични извештаи и годишна  
информација за ефикасноста на работата на лекар-
ските комисии на Фондот која ја доставува до дирек-
торот на Фондот и раководителите на подрачните 
служби. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за составот, надлеж-
носта и начинот на работа на лекарските комисиите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2012 и 140/2012).  

 
Член 19 

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

 
Бр. 02-21571/9 Управен одбор 

28 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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