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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

158. 

Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Зако-

нот за правда за децата („Службен весник на Републи-

ка Македонија― број 148/13  и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија― број 152/19 и 275/19), 

Собранието на Република Северна Македонија, на сед-

ницата одржана на 9 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 

I. За член на Државниот совет за превенција на дет-

ско престапништво се избира  

- Владимир Делов, кабинетски службеник за односи 

со граѓаните во Министерството за правда.  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија―. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 143/1 Претседател на Собранието 

9 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

159. 

Врз основа на членот 12 став (4) од Законот за пош-

тенските услуги („Службен весник на Република Маке-

донија― број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 

190/16, 64/18, 248/18 и 27/19), Собранието на Републи-

ка Северна Македонија, на седницата одржана на 9 ја-

нуари 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за 

работа на Агенцијата за пошти за 2020 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија―. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 146/1 Претседател на Собранието 

9 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

160. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на  Република Македонија" брoj 

14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија― број 220/19), Соб-

ранието на Република Северна Македонија на седницата, 

одржана на 9 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО  

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Северна Македонија дава 

согласност на Предлогот на годишната програма за ра-

бота и развој на Агенцијата за цивилно воздухоплов-

ство за 2020 година. 
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Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија―. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

 МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 150/1 Претседател на Собранието 

9 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

161. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на  Република Македонија" брoj 

14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија― број 220/19), Соб-

ранието на Република Северна Македонија на седницата, 

одржана на 9 јануари 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГО-

ДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Северна Македонија дава 

согласност на Предлогот на годишниот финансиски 

план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 

2020 година. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Северна Македонија―. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

 МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08 – 151/1 Претседател на Собранието 

9 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

162. 

Врз основа на член 11, став 4 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија― бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија― бр.98/19), претседателот на Владата на Ре-

публика Северна Македонија, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НA ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање на Канцеларија на прет-

седателот на Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

9/2003, 15/2007, 20/2012 и 156/2016), во насловот, збо-

ровите „Република Македонија―, се заменуваат со збо-

ровите „Република Северна Македонија―. 

 

Член 2 

Во Одлуката, во член 7, во ставот 2, зборовите „од 

редот на административните службеници вработени во 

Канцеларијата― се бришат. 

 

Член 3 

Низ целиот текст на Одлуката, зборовите „Републи-

ка Македонија―, се заменуваат со зборовите „Републи-

ка Северна Македонија―. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија―. 

 

Бр. 08-41/1 Претседател на Владата 

4 јануари 2020 година на Република Северна 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

163. 

Врз основа на член 47 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија― 

бр.112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18 и („Службен 

весник на Република Северна Македонија― бр. 232/19 и 

275/19), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И 

НАЧИНОТ НА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на пресметување и уп-

латување на данокот на добивка и начинот на одбегну-

вање на двојното ослободување или двојното оданочу-

вање („Службен весник на Република Македонија― бр. 

174/14 и 31/17) во членот 4 став 1 по зборот: „расходи― 

се додаваат зборовите: ―и помалку искажаните при-

ходи―. 

Во ставот 2 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- надоместоци на трошоци во смисла на членот 

9 став (1) точка 3-а) од Законот, се сметаат надомес-

тоци на трошоци за хотелско сместување (категорија 

повисока од четири звездички) во износ над 6.000 

денари дневно по лице и надоместоци на трошоци за 

превоз на лица кои не се вработени кај исплатува-

чот, а се ангажирани во функција на дејноста на ис-

платувачот (во земјата и во странство), кои не се до-

кументирани со фактура за сместување на лицата, 

фактура за извршениот превоз (приложување на ави-

онска карта или други документи во зависност од 

видот на превозот со кои би се докажале направени-

те трошоци), како и со други документи од кои 

непосредно може да се утврди поврзаност помеѓу 

лицата, направените трошоци и временскиот период 

во кој е извршена работата; 

Во алинејата 7 сврзникот „и― на крајот од реченица-

та се заменува со точка и запирка. 

Во алинејата 8 зборовите: „исплатените надомес-

тоци― се заменуваат со зборот: „надоместоците―. 

По алинејата 8 се додаваат четири нови алинеи 

9,10,11 и 12 кои гласат:     

„- трошоците за нето износот на примањата по 

основ на деловна успешност над износот на кој се 

пресметани придонеси во смисла на член 9 став (1) 

точка 18) од Законот се пресметани како разлика по-

меѓу вкупно пресметаниот износ на примањата по 

основ на деловна успешност и износот на примањата 

по основ на деловна успешност  (учество во добивка, 

бонус) на кој се пресметани придонеси согласно со 

закон;  

- износот на амортизацијата на материјални и нема-

теријални средства која е повисока од амортизацијата 

пресметана на набавната вредност на средствата, се 

смета за оданочив расход; 

- износот на амортизација пресметана со повисока 

стапка од стапката пропишана во  номенклатурата на 

средствата за амортизација и годишните амортизацио-

ни стапки, се смета за оданочив расход и  

- износот на преостанатата сегашна вредност на ос-

новните средства кои не можат понатаму да се корис-

тат, а се амортизираат во целина независно од пропи-

шаниот век на траење, за која не е издадена согласност 

од Управата за јавни приходи приходи, се смета за ода-

ночив расход.― 

Во ставот 3 точката 1) се менува и гласи:  

„Позитивната разлика меѓу трансферната цена и па-

зарната цена остварена меѓу поврзани лица согласно 

членот 12 од Законот.―  
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Во точката 2) зборовите: „лице кое не е банка или 

друга овластена кредитна институција, односно не се 

добиени директно или индиректно од меѓународни фи-

нансиски институции и заемите за кои гарантира Ре-

публика Македонија,― се бришат.  

Во  точката 4) процентот „25%― се заменува со про-

центот „20%―.  

 
Член 2 

Во членот 5 , став 1, во точката 3) сврзникот „и― на 

крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се за-

менува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 

5) и 6) кои гласат: 

„5) износот на трошоците за амортизација над изно-

сот пресметан со примена на амортизациони стапки ут-

врдени со номенклатурата на средствата за амортиза-

ција и годишните амортизациони стапки за кои во 

претходниот период е извршено зголемување на даноч-

ната основа и 

6) износот на неисплатените надоместоци над изно-

сите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-

а) и 6), од Законот, за кои во претходниот период е из-

вршено зголемување на даночната основа, доколку ис-

тите се искажани како приход.― 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Износот на трошоците за амортизација од ставот 

1 точка 5) од овој член се пресметува како разлика 

помеѓу износот на пресметаната амортизација од 

страна на обврзникот и износот пресметан со приме-

на на амортизационите стапки утврдени со номен-

клатурата на средствата за амортизација и годишни-

те амортизациони стапки. Оваа разлика се искажува 

во образецот „ДБ― во годината која следи по година-

та во која средството е целосно амортизирано, во из-

нос не поголем од износот на пресметаната аморти-

зација со примена на амортизациони стапки утврде-

ни со номенклатурата на средствата за амортизација, 

со исклучок на последната година од пропишаниот 

век на средството според годишните амортизациони 

стапки, кога може да се искаже целиот износ на 

амортизацијата за која во претходниот период е из-

вршено зголемување на даночната основа. Доколку 

годината во која основното средство е целосно амор-

тизирано се совпаѓа со последната година од пропи-

шаниот век на средството според годишните аморти-

зациони стапки, во образецот „ДБ― за таа година мо-

же да се искаже целиот износ на амортизацијата за 

која во претходниот период е извршено зголемување 

на даночната основа.― 

 

Член 3 

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:  

„Даночната основа се намалува за износот на из-

вршените вложувања од добивката (реинвестирана до-

бивка) за развојни цели, односно вложувања во матери-

јални средства (недвижности, постројки и опрема), 

вклучително и вложувањата на материјални средства 

набавени преку финансиски лизинг, како и во немате-

ријални средства (компјутерски софтвер и патенти) на-

менети за проширување на дејноста на даночниот об-

врзник, освен вложувања во патнички автомобили, ме-

бел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, 

уметнички дела од ликовната и применетата уметност 

и други вложувања коишто служат за административни 

цели.― 

 

Член 4 

Во членот 8 во ставот 1, во точката 4) зборовите: 

„членовите 30-а и 30-б―  се заменуваат со зборовите: 

„членот 30-а―. 

Во ставот 7 зборовите: „членовите 30-а и 30-б― се 

заменуваат со зборовите: „членот 30-а―. 

 

Член 5 

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија―. 

 

Бр. 20-204/1  

10 јануари 2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

164. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија― бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 
6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија― бр. 98/19 и 244/19), 
ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД 
ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2019 

 

      Бр. 08-2927/2  
1 декември 2019 година Директор, 
             Скопје Дарко Каевски, с.р. 
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165. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија― бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 
6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија― бр.98/19 и 244/19), 
ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 08-2927/3  
31 декември 2019 година Директор, 
             Скопје Дарко Каевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

166. 
Врз основа на член 81 став (6) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Север-
на Македонија― бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 
ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФИЦИ-
ЈАЛНА КОНТРОЛА НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕРУКА  

КИСЕЛИНА ВО ХРАНАТА (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат методите за зе-
мање на примероци за вршење на анализи, за целите на 
официјална контрола на количините на ерука киселина 
во храната. 

 
Член 2 

Методите и анализите кои се користат за контрола на 
храна треба да бидат усогласени со барањата утврдени во 
член 81 од Законот за безбедност на храната  (

*1
). 

 
Член 3 

Одделни изрази и кратенки употребени во овој пра-
вилник го имаат следното значење: 

1) „Серија“ е одредена количина од храна, која е 
доставена во исто време и за која официјалното лице 
утврдило заеднички карактеристики (на пр. потекло, 
сорта, вид на пакување, пакувач, испраќач или ознаки); 

2) „Потсерија“ е дел од големата серија формиранa 
со цел да се примени методот на земање примероци од 
тој избран дел. Секоја потсерија треба да биде физички 
одделена и препознатлива; 

3) „Поединечен примерок“ е количество на мате-
ријал земен од исто место од серијата или потсеријата; 

4) „Збирен примерок“ е комбиниран збир од сите 
поединечни примероци земени од серијата или потсе-
ријата; збирните примероци се смета дека ги претста-
вуваат сериите или потсериите од кои се земени; 

5) „Лабораториски примерок“ е примерок наме-
нет за лабораторија. 

6) „sr“ е стандардна девијација пресметана од ре-
зултатите добиени во услови на повторливост. 

7) „RSDr“ е релативна стандардна девијација 
пресметана од резултатите добиени под услови на пов-
торливост  [(sr/¯x) x 100]. 

8) „R“ е репродуктивност на вредноста под која ап-
солутната разлика помеѓу резултатите од еден тест до-
биени под услови на репродуктивност (т.е. идентичен 
материјал добиен од изведувачи во различни лаборато-
рии со употреба на стандардизиран метод на тести-
рање) може да се очекува да биде во рамки на опреде-
лена веројатност (обично 95 %); R = 2,8 × sR. 

9) „sR“ е стандардна девијација пресметана од ре-
зултатите добиени под услови на репродуктивност. 

10) „LOQ“ е граница на квантификација, најмала 
количина од анализираната супстанција која може да се 
измери со значителна статистичка веројатност. Доколку и 
точноста и прецизноста се постојани во опсег на концен-
трација во близина на границата на детекција тогаш гра-
ницата за одредување количина е нумерички еднаква на 
шестпати или десет пати од стандардната девијација на 
средната вредност од слепите проби (n > 20). 

11) „u“ е комбинирана стандардна мерна неодреде-
ност добиена со користење на одделни стандардни 
мерни неодредености поврзани со влезните величини 
користени во мерниот модел. 

                            
(*) 

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 2015/705 на Европскиот парламент и на Советот од 30 април 
2015 година за методи на земање на примероци за вршење анали-
за за целите на официјална контрола на количините на ерука ки-
селина во храната и за укинување на Директива 80/891/ЕЕЗ на 
Комисијата (CELEX бр. 32015R0705). 

Член 4 
(1) Примероците за вршење на анализа ги зема 

државен инспектор за храна. 
(2) Од секоја серија или потсерија за анализа се зе-

маат одделни примероци. 
(3) При земање примероци, се преземаaт мерки на 

претпазливост со цел да се избегнат какви било проме-
ни кои би можеле да влијаат на количествата на ерука 
киселина, да влијаат негативно врз аналитичкото опре-
делување или да ги направат збирните примероци не-
репрезентативни. 

(4) Поединечните примероци се земаат од различни 
локации распределени низ целата серија или потсерија. 
Секое отстапување од оваа постапка се забележува во за-
писникот за земање примероци од став (9) од овој член. 

(5) Збирниот примерок се формира со комбинирање 
на поединечните примероци. 

(6) Примероците за официјална контрола се земаат 
од хомогенизираниот збирен примерок. 

(7) Секој примерок се става во чист инертен сад, кој 
обезбедува соодветна заштита од загадување, од губе-
ње на аналити преку апсорпција во внатрешните ѕидо-
ви на садот, како и од оштетување при транспортот. Се 
преземаат сите потребни мерки за да се спречат сите 
промени во составот на примероците за време на тран-
спортот или при складирање. 

(8) Секој примерок земен за официјална контрола 
се запечатува на местото каде што се зема и соодветно 
се означува со единствен број / шифра на самото место 
на земање на мострата. 

(9) Државниот инспектор за храна составува запис-
ник за секој примерок, што овозможува секоја серија 
или потсерија да може недвосмислено да се определи и 
во истиот се наведува: 

- број на серијата од која е земен примерокот; 
- датум и место на земање примероци и 
- сите дополнителни информации кои можат да би-

дат од корист за аналитичарот. 
 

Член 5 
(1) Големите серии се поделени на потсерии, докол-

ку потсеријата може физички да се одвои. Тежината 
или бројот на потсериите со производи со кои се тргу-
ва во пратки на големо, треба да одговараат на пара-
метрите наведени во Табелата 1 од овој член. Тежината 
или бројот на потсериите со други производи треба да 
одговараат на параметрите наведени во Табелата 2 од 
овој член. Земајќи предвид дека тежината на серијата 
не е секогаш точен множител од тежината на потсери-
ите, тежината на потсеријата наведена во Табелите 1 и 
2 од овој член, може да се надмине најмногу до 20%. 

(2) Збирниот примерок треба да биде најмалку 1 kg 
или 1 l, освен кога тоа не е можно, на пример кога при-
мерокот се состои од едно пакување или единица, а ми-
нималниот број на поединечни примероци што треба 
да се земат од серијата или потсеријата е даден во Та-
белата 3 од овој член. 

(3) За производите во рефусна, течна состојба, 
непосредно пред земање на примерокот, серијата или 
потсеријата темелно се мешаат, рачно или механички, 
без да се наруши квалитетот на производот. Во овој 
случај, се смета дека контаминентите се рамномерно 
распоредени во дадената серија или потсерија. За доби-
вање на збирниот примерок е доволно да се земат три 
поединечни примероци од дадена серија или потсерија. 

(4) Примероците треба да бидат со слична тежина или 
волумен. Тежината или волуменот на еден поединечен 
примерок треба да биде најмалку 100 g или 100 ml од кои 
се добива збирен примерок од најмалку 1 kg или 1 l. Се-
кое отстапување од овој метод се забележува во записни-
кот за земање примероци од член 4 став (9) од овој пра-
вилник. 
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Табела 1 
Поделба на серии во потсерии за производи што се 

продаваат на големо 
  

Тежина на серијата (тон) Тежина или број на 
потсерии 

≥ 1 500 500 тони 
> 300 и < 1 500 3 потсерии 
≥ 100 и ≤ 300 100 тони 

< 100 — 
 

Табела 2 
Поделба на серии во потсерии за други производи 

 
Тежина на серијата (тон) Тежина или број 

на потсерии 
≥ 15 15-30 тони 
< 15 — 

 
Tабела 3 

Минимален број на поединечни примероци што треба 
да се земат од серијата или потсеријата 

 
Тежина или волумен на 
серија или потсерија (во 
килограми или литри) 

Минимален број на пое-
динечни примероци што 
треба да се земат 

< 50 3 
≥ 50 и ≤ 500 5 

> 500 10 
 
(5) Кога серијата или потсеријата се состои од пое-

динечни пакувања или единици, бројот на пакувања 
или единици што се земаат за формирање на збирниот 
примерок се одредуваат во согласност со Табелата 4 од 
овој член и тоа: 

 
Tабела 4 

Број на пакувања или единици (поединечни приме-
роци) кои се земаат за да се формира збирен примерок 
ако серијата или потсеријата се состои од индивидуални  

пакувања или единици 
 

Број на пакувања или еди-
ници во серијата/потсери-
јата 

Број на пакувања или еди-
ници што треба да се со-
берат 

≤ 25 најмалку 1 пакување или 
единица 

26 — 100 околу 5 %, најмалку  
2 пакувања или единици 

> 100 околу 5 %, најмногу 10 
пакувања или единици 

 
(6) Ако земањето примероци по методите од ставови-

те (2), (3), (4) и (5) во овој член, би довело до неприфатли-
ви комерцијални последици (на пр., поради начините на 
пакување, оштетување на пратката и сл.) или би било 
практично невозможно, може да се примени алтернативен 
метод за земање примероци, само ако тоа е доволно реп-
резентативен примерок за серијата или потсеријата од кои 
се зема примерокот и е целосно документиран во запис-
никот од член 4 став (9) од овој правилник. 

 
Член 6 

(1) Земањето примероци од прехранбени производи 
во малопродажба се врши во согласност со одредбите 
за земање примероци од член 5 ставови (2), (3), (4), (5) 
и (6) од овој правилник. 

(2) Ако земањето примероци по методите од член 5 
ставови (2), (3), (4), (5) и (6) од овој правилник, би до-
вело до неприфатливи комерцијални последици (на пр., 
поради начините на пакување, оштетување на пратката 
и сл.) или би било практично невозможно, може да се 
примени алтернативен метод за земање примероци, са-
мо ако тоа е доволно репрезентативен примерок за се-
ријата или потсеријата од кои се зема примерокот и е 
целосно документиран во записникот предвиден во 
член 4 став (9) од овој правилник. 

Член 7 
(1) Лабораториите при вршење на анализи за цели-

те на официјална контрола на количините на ерука ки-
селина во храната, точноста на анализата треба да ја 
проценат со вклучување на соодветни сертифицирани 
референтни материјали. 

(2) Лабораторијата треба вкупната количина на ма-
теријал од примерокот кој го добива да го користи за 
подготовка на лабораториски примерок. 

(3) Усогласеноста со максималните нивоа на оддел-
ни контаминенти утврдени во Прилогот ―Максимални 
нивоа за некои загадувачи во прехранбените произ-
води, Дел 8 Инхерентни растителни токсини‖ од Пра-
вилникот за општите барања за безбедност на храната 
во однос на максималните нивоа на одделни контами-
ненти (

*2
), се утврдува врз основа на нивоата одредени 

во лабораториските примероци. 
(4) За правилно спроведување на анализата целосниот 

збирен примерок треба да е фино сомелен (доколку е из-
водливо) и темелно измешан со користење на соодветен 
процес за да се постигне целосна хомогенизација. 

 
Член 8 

(1) Доколку не постојат посебни методи за одредува-
ње на контаминенти во прехранбените производи на ниво 
на Европската унија, лабораториите можат да одберат кој 
било признат метод за анализа на соодветната матрица 
доколку избраниот метод ги исполнува потребните свој-
ства за изведба утврдени во Табелата 5 од овој член. 

(2) При спроведување на анализата, лабораторијата 
може да примени и други соодветни валидирани методи 
(т.е. методи кои се потврдени со меѓу лабораториско тес-
тирање за соодветната матрица или на интерни методи ва-
лидирани во лабораторијата за соодветна матрица), до-
колку се во согласност со Табелата 5 од овој член. 

(3) Лабораторијата треба валидацијата на интерно 
валидираните методи да ги изведе со сертифициран ре-
ферентен материјал. 

 
Tабела 5 

Својства за изведба на методи за анализа на ерука  
киселина 

 
Параметар Својство по кое се оценува 
Применливост Храна наведена во Правилни-

кот за општите барања за без-
бедност на храната во однос 
на максималните нивоа на од-
делни контаминенти  (* ). 

Специфичност Без матрични или спектрални 
пречки 

Повторливост (RSDr) 0,66 пати RSDR добиени со 
(модифицираната) равенка на 
Хорвиц 

Репродуктивност 
(RSDR) 

2 пати од вредноста добиена 
според (модифицираната) ра-
венка на Хорвиц 

Искористеност (Ана-
литички принос) 

95 — 105 % 

Граница на детекција 
LOD  

≤ 1 g/kg 

Граница на кванти-
фикација LOQ  

≤ 5 g/kg 

 
(4) Лабораторијата при вршење на анализата треба 

да ги примени следните  равенки за изведба: 
Равенката на Хорвиц (за концентрации од 1,2 × 10

-7
 

≤ C ≤ 0,138) и модифицираната равенка на Хорвиц (за 
концентрации C <1,2 × 10

-7
) се генерализирани равенки 

поврзани со прецизноста, кои за повеќето рутински ме-
тоди на анализа не зависат од аналитот и матрицата, 
туку само од концентрацијата. 

Модифицирана равенка на Хорвиц за C <1,2 × 10
-7

: 
RSDR = 22 % 
каде што: 
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- RSDR  е релативната стандардна девијација 
пресметана од резултатите добиени во услови на реп-
родуктивност    [(sR/¯x) x 100]. 

- C е соодносот на концентрација (т.е. 1 = 100 g/100 
g, 0,001 = 1000 mg / kg). Модифицираната равенка на 
Хорвиц се применува за концентрации C <1,2 × 10

-7
. 

Равенка на Хорвиц за концентрации 1,2 × 10
-7

 ≤ C ≤ 
0,138: 

RSDR = 2C 
(-0,15)

 каде што: 
- RSDR  е релативната стандардна девијација 

пресметана од резултатите добиени во услови на реп-
родуктивност   [(sR/¯x) x 100]. 

- C е соодносот на концентрација (т.е. 1 = 100 g/100 
g, 0,001 = 1000 mg / kg). Равенката на Хорвиц се приме-
нува за концентрации 1,2 × 10

-7
 ≤ C ≤ 0,138.  

(5) За методите валидирани во лабораторијата (in-
house методи) може да се користи пристапот „fitness-
for-purpose― или „соодветност за намената―, како алтер-
нативно средство за оценување на нивната соодветност 
за официјална контрола. Методите кои се погодни за 
официјална контрола, треба да дадат резултати со ком-
бинирана стандардна мерна неодреденост (u), помала 
од максималната стандардна мерна неодреденост, 
пресметана според следнава формула: 

          ______________             
Uf = √((LOD/2)²+(αC)²) 
каде што: 
- Uf е максимална стандардна мерна неодреденост 

(μg / kg); 
- LOD е границата на детекција на методот (µg/kg); 

LOD мора да ги исполни критериумите за изведба ут-
врдени во став (1) од овој член за релевантната концен-
трација; 

- C е релевантната концентрација (µg/kg); 
- α е нумерички фактор кој се користи во зависност 

од вредноста на C. Вредностите кои се користат се да-
дени во Табела 6 од овој став. 

 
Tабела 6 

Нумерички вредности кои се користат за α како константа 
во формулата утврдена во оваа точка, во зависност 

од концентрацијата 
 

C (µg/kg) Α 
≤ 50 0,2 
51-500 0,18 
501-1 000 0,15 
1 001-10 000 0,12 
> 10 000 0,1 

 
Член 9 

(1) Резултатите од спроведената анализа се изразу-
ваат во истите единици и со ист број на значајни цифри 
како максималните нивоа утврдени во Прилогот ―Мак-
симални нивоа за некои загадувачи во прехранбените 
производи, Дел 8 Инхерентни растителни токсини‖ од 
Правилникот за општите барања за безбедност на хра-
ната во однос на максималните нивоа на одделни кон-
таминенти (

*2
). 

(2) Доколку во аналитичкиот метод се применува 
чекор на екстракција, тогаш аналитичкиот резултат 
треба да се коригира заради негова искористеност. Во 
ваков случај треба да се даде информација за степенот 
на аналитички принос. 

(3) Доколку во аналитичкиот метод не се примену-
ва чекор на екстракција, резултатот може да се објави 
без корекција за аналитички принос доколку се покаже 
доказ за употреба на соодветен сертифициран референ-
тен материјал со кој е постигната сертифицираната 
концентрација, земајќи ја предвид мерната неодреде-
ност (т.е голем степен на точност при мерењето) и спо-
ред тоа методата не дава грешка. Доколку резултатот 
се доставува без корекција за аналитички принос, то-
гаш тоа треба да се напомене. 

(4) Аналитичкиот резултат се објавува како x +/- U 
каде x е аналитичкиот резултат а U е мерната неодре-
деност, со употреба на фактор 2 кој дава ниво на довер-
ба од приближно 95 % (U = 2u). 

(5) Серијата или потсеријата од примерокот за ана-
лиза е прифатлива доколку аналитичкиот резултат од ла-
бораторискиот примерок не го надминува максималното 
ниво утврдено во Прилогот ―Максимални нивоа за не-
кои загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Ин-
херентни растителни токсини‖ од Правилникот за оп-
штите барања за безбедност на храната во однос на мак-
сималните нивоа на одделни контаминенти (*2), земајќи 
ја предвид мерната неодреденост и корекцијата на ре-
зултатот за искористеност доколку бил применет чекор 
на екстракција во користениот аналитички метод. 

(6) Серијата или потсеријата од примерокот за ана-
лиза не е прифатливива доколку аналитичкиот резул-
тат од лабораторискиот примерок го надминува без 
сомневање максималното ниво утврдено во Прилогот 
―Максимални нивоа за некои загадувачи во прехранбе-
ните производи, Дел 8 Инхерентни растителни ток-
сини‖ од Правилникот за општите барања за безбед-
ност на храната во однос на максималните нивоа на од-
делни контаминенти (*2), земајќи ја предвид мерната 
неодреденост и корекцијата на резултатот за искорис-
теност доколку бил применет чекор на екстракција во 
користениот аналитички метод. 

(7) Правилата за толкување на резултатите утврде-
ни во ставовите (5) и (6) од овој член се применуваат 
на аналитичкиот резултат добиен од примерокот за це-
лите на официјални контроли.  

 
Член 10 

Овој правилник престанува да важи со пристапува-
њето на Република Северна Македонија во Европската 
Унија. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија―, а ќе се објави по претходно до-
биена согласност од Владата на Република Северна 
Македонија. 

 
Бр. 02-3710/1 Агенција за храна 

22 ноември 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
____________________ 
 

(*
1
) Членот 81 од Законот за безбедност на храната, 

е усогласен со член 11 од Регулативата (ЕЗ) бр. 
882/2004, на Европскиот Парламент и на Советот за 
официјални контроли за обезбедување на верификаци-
јата на усогласеност со законот за безбедност на храна 
и храна за животни, здравствена заштита на животните 
и благосостојба на животните од 29.04.2004 година, 
CELEX бр. 32004R0882. 

(*
2
) Правилникот за општите барања за безбедност 

на храната во однос на максималните нивоа на одделни 
контаминенти,во Прилог, Максимални нивоа за некои 
загадувачи во прехранбените производи, Дел 8 Инхе-
рентни растителни токсини е усогласен со Регулатива-
та (ЕЗ) бр. 696/2014 на Комисијата што се однесува за 
максималните нивоа на ерука киселина во растителни-
те масла и масти и храна која содржи растителни масла 
и масти од 24.06.2014 година, CELEX бр. 32014R0696. 

(*
3
) Правилникот за општите барања за безбедност 

на храната во однос на максималните нивоа на одделни 
контаминенти е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 
1881/2006 на Комисијата за максималнте нивоа на од-
делни контаминенти во прехранбените производи од 
19.12.2006 година, CELEX бр. 32006R1881 и со Регула-
тивата (ЕЗ) бр. 696/2014 на Комисијата што се однесу-
ва за максималните нивоа на ерука киселина во расти-
телните масла и масти и храна која содржи растителни 
масла и масти од 24.06.2014 година, CELEX бр. 
32014R0696. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
167. 

Врз основа на член 22 став (7) од Законот за испла-
та на пензии и пензиски надоместоци од капитално фи-
нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија― број 11/2012, 147/2015 и 
30/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигуру-
вање, на седницата одржана на 25.12.2019 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРАВИЛАТА И МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАМАТНИ СТАПКИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за правилата и минималните стан-

дарди за определување на каматни стапки („Службен 
весник на Република Македонија‖ број 34/2014) во 
член 3 ставот 2 зборовите: „најголема рочност― се за-
менуваат со зборовите: ‖рочност не помала од пет го-
дини― а по зборот: „Република― се додава зборот: „Се-
верна―. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Во член 5 став 1 во точките а) и б) зборовите: „нај-

голема рочност― се заменуваат со зборовите:‖рочност 
не помала од пет години― а по зборот: „Република― се 
додава зборот: „Северна―. 

 
Член 3 

Во член 7 став 2 зборовите: „најголема рочност― се 
заменуваат со зборовите: ‖рочност не помала од пет го-
дини― а по зборот: „Република― се додава зборот: „Се-
верна―. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
―Каматната стапка што се користи за пресметка на 

ануитетниот фактор за пензии од втор столб преку до-
животни и привремени програмирани повлекувања не 
треба да биде помала од нула.― 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила следниот  ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија―, а ќе започне да се примену-
ва од 01.02.2020 година. 

 
Бр. 01-1795/6               Совет на експерти 

31 декември 2019 година                 Претседател, 
Скопје               Максуд Али, с.р. 
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