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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

646. 
Указ бр. 32 
23 март 2017 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 

СЕ ОДЛИКУВА 
 

АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

со 
 

ОРДЕН „ИЛИНДЕН-1903 ГОДИНА“ 
 
по повод 20 години од основањето, а особено за 

својата дејност, како еден од основните сегменти на ра-
зузнавачко-безбедносниот систем на државата, во зачу-
вувањето и јакнењето на суверенитетот, независноста и 
територијалниот интегритет на Република Македонија. 

 
Бр. 08-314/1   Претседател 

23 март 2017 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

647. 
Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од За-

конот за сметање на времето („Службен весник на Репуб-
лика Македонија― бр.17/96 и 16/97) и член 36 став (3) од 
Законот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република 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 и 142/16), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 22.3.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2017  

ГОДИНА 
 
1. Летното сметање на времето во 2017 година за-

почнува на 26 март во 02 h 00 min 00 s, така што со по-
местување за еден час нанапред времето во 02 h 00 min 
00 s се смета како 03 h 00 min 00 s. 

2. Летното сметање на времето во 2017 година се 
завршува на 29 октомври во 03 h  00 min 00 s, така што 
со поместување за еден час наназад времето во 03 h 00 
min 00 s се смета како 02 h 00 min 00 s. 

3. Часот кој на 29 октомври 2017 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува двапати 
помеѓу 02 h 00 min 00 s и 03 h 00 min 00 s се означува – 
првиот пат како час 2А,  а вториот пат како час 2Б. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија―. 

 
Бр. 44-973/1 Заменик на претседателот 

22 март 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

648. 
Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО СЕ ПРИЈАВУВААТ И ЛИСТА НА БОЛЕСТИ  

КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРИЈАВУВААТ 
 

Член 1 
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за начинот и постапката на пријавување на болести 
кои задолжително се пријавуваат и листа на болести 
кои задолжително се пријавуваат („Службен весник на 
Република Македонија― бр. 110/10). 

 
Член 2 

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

 
Бр.02-1888/2 Министер за земјоделство, 

17 март 2017 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

649. 
Врз  основа на член 40 став (3) 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), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на образецот на дозволата за користење на 
вода. 

Член 2 
Дозволата за користење на вода се издава на харти-

ја во бела боја во А4 формат.  
Формата и содржината на дозволата за користење 

на вода се дадени во Прилогот кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

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

 
        Бр.13-1470/1 Министер за животна средина 
16 март 2017 година и просторно планирање, 
            Скопје Башким Амети, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

650. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија― бр.70/1992), на седницата одржана 
на 15 март 2017 година, донесе 

   
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 18 став 4 од Законот за уп-

равната инспекција („Службен весник на Република 
Македонија― број 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 
164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015 и 
53/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија―. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 147/2016 од 27 декември 2016 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста на членот 18 
став 4 од Законот за управната инспекција, означен во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се пос-
тави прашањето за согласноста на одредбата со Уста-
вот.  

4. Судот на седницата утврди дека според членот 18 
став 4 од Законот за управната инспекција, против ре-
шението на министерот не може да се води управен 
спор. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владе-
ењето на правото е темелна вредност на уставниот по-
редок на Република Македонија. 

Според членот 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Со Законот за управната инспекција се уредуваат 
надлежноста и организацијата на управната инспекција 
(во натамошниот текст: инспекција), назначувањето на 
управните инспектори, овластувањата и постапката за 
вршење на инспекцискиот надзор (член 1). 

Постапката за вршење на инспекцискиот надзор е 
уредена во главата V. НАДЗОР (членови 16 - 21). Спо-
ред членот 17 став 1 од овој закон, за извршениот 
инспекциски надзор инспекторот составува записник 
со наод за утврдената состојба, а отстранувањето на ут-
врдените недостатоци во работата го наредува со реше-
ние во кое се утврдени роковите за нивното извршу-
вање. Според ставот 2 на истиот член, по исклучок од 
ставот 1 на овој член, по поднесена иницијатива или 
барање за вршење на вонреден инспекциски надзор, 
инспекторот може да изготви записник и да донесе ре-
шение, односно заклучок и без вршење на инспекциски 
надзор, доколку по службена должност прибере докази 
и факти од органот во кој треба да се изврши надзорот, 
од кои може целосно да се утврди фактичката состојба. 
Во согласност со ставот 3 на овој член, записникот и 
решението од ставовите 1 и 2 на овој член, им се доста-
вуваат на лицата од членот 16 на овој закон (функцио-
нерот на органот, односно раководното лице во орга-
нот во кој се врши надзор) во рок од 15 дена од денот 
на извршениот инспекциски надзор. Според ставот 4 на 
истиот член, органите во кои е извршен надзорот се 
должни за преземените мерки за отстранување на не-
достатоците во работата наредени со решението да го 
известат инспекторот во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението.  

Со членот  18 од Законот се уредува прашањето на 
правната заштита против решението на инспекторот 
донесено во смисла на членот 17 од Законот. Со иници-
јативата се оспорува ставот 4 на овој член, но за ут-
врдување на правната и фактичката состојба околу ос-
порената одредба, Судот имаше предвид дека содржи-
ната на овој член е изменета во однос на тоа како гла-
сел членот првично, при донесување на Законот.  

Имено, пред неговите измени, членот 18 од Законот 
гласел: 

(1) Против решението од членот 17 став 1 на овој 
закон, може да се поднесе жалба до министерот за 
правда во рок од осум дена од денот на доставувањето 
на решението.  

(2) Жалбата не го одлага извршувањето на решени-
ето.  

(3) Министерот за правда по жалбата донесува ре-
шение во рокот утврден во Законот за општата управна 
постапка.  

(4) Против решението на министерот не може да се 
води управен спор.  

Уставниот суд ја ценел уставноста на член 18 став 4 
од Законот, во дадениот текст, при што со свое реше-
ние У.бр.131/2008 од 20.11.2008 година, оценил дека 
дадената одредба не го повредува Уставот на Републи-
ка Македонија, поради што не повел постапка за оце-
нување на уставноста на член 18 став 4 од Законот за 
управната инспекција („Службен весник на Република 
Македонија― бр. 69/2004, 22/2007 и 115/2007). 

Во наведеното решение Уставниот суд изразил став 
дека: „Имајќи во вид дека под управен акт, во смисла 
на член 7 од Законот за управните спорови („Службен 
весник на Република Македонија― бр. 62/2006) се под-
разбира акт на органите на државната управа, Владата 
на Република Македонија, други државни органи, уп-
равни организации, општините и Градот Скопје, јавни-
те претпријатија, трговските друштва, фондови, уста-
нови, организации и заедници, здруженија на граѓани и 
други организации и заедници кога во вршењето на 
јавни овластувања решаваат во управни работи, со кој 
се решава за правата и обврските на поединците, прав-
ните лица и на другите правни субјекти кои можат да 
бидат странка во определена управна работа, Судот 
оцени дека решението од член 18 став 3 од Законот за 
управната инспекција нема карактер на управен акт, 
поради што основано произлегува дека против истото 
не може да се води управен спор. Имено, управен акт, 
во смисла на Законот за управните спорови, е акт со кој 
се решава за извесно право или обврска на физичко 
или правно лице, со кој акт се создава, утврдува, мену-
ва или укинува некое право или непосреден интерес 
заснован на закон или се утврдува обврска на правните 
субјекти. Значи, управниот акт има непосредно правно 
дејство, односно произведува непосредни правни по-
следици за одредено физичко или правно лице - им се 
утврдува и признава или укинува некое право или им 
се утврдува или се ослободува од одредена обврска.  

Од друга страна, управните инспектори, согласно 
утврдената надлежност во Законот за управната 
инспекција, вршат надзор над примената на Законот за 
општата управна постапка и другите закони што сод-
ржат одредби за управната постапка. Во оваа смисла, 
во постапката за вршење инспекциски надзор пропи-
шана со главата V (членовите 16 до 21) од Законот, за 
извршениот инспекциски надзор инспекторот сочинува 
записник со наод за утврдената состојба, а отстранува-
њето на утврдените недостатоци во работата го нареду-
ва со решение во кое се утврдени роковите за отстрану-
вање на недостатоците. Ова решение се доставува до 
органот, односно раководното лице во органот во кој е 
извршен надзорот и против истото може да се поднесе 
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жалба до министерот за правда, а министерот за правда 
е должен да донесе решение по жалбата во рокот ут-
врден со Законот за општата управна постапка, со што 
решението станува конечно.  

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 
определувањето на рокот за отстранување на утврдени-
те недостатоци претставува мерка што управниот 
инспектор ја презема во рамките на своите овластува-
ња во случај на констатирани недостатоци при врше-
њето на инспекцискиот надзор, поради што тоа не зна-
чи наметнување обврска во управна работа во која се 
решава за право или обврска на физичко или правно 
лице, туку обврска за органот каде е извршен надзорот, 
за правилна примена на законите со кои е уредена по-
стапката, што е во функција на обезбедување навре-
мено, ефикасно и законито остварување на правата и 
обврските на физичките и правните лица кои побарува-
ат одредено право во управна постапка. 

Според Судот, со решението со кое се определува 
рокот за отстранување на констатираните недостатоци 
при извршениот инспекциски надзор не се решава по 
конкретна управна работа за поединечно право или об-
врска на физичко или правно лице во управна поста-
пка, што значи дека ваквото решение не претставува 
управен акт во смисла на член 7 од Законот за управни-
те спорови, поради што против таквото решение не мо-
же да се води управен спор. 

Тргнувајќи од наведеното, пред Судот не се пос-
тави прашањето за согласноста на член 18 став 4 од За-
конот за управната инспекција со член 8 став 1 алинеја 
3, член 50 став 2 и член 51 од Уставот.― 

По донесувањето на наведената одлука на Уставни-
от суд, со член 13 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за управната инспекција („Службен 
весник на Република Македонија― бр. 51/2011), во чле-
нот 18 став 1, зборовите: ―министерот за правда― се за-
менуваат со зборовите: ―министерот за информатичко 
општество и администрација― (став 1). Во ставот 3 збо-
ровите: ―Министерот за правда― се заменуваат со збо-
ровите: ―Министерот за информатичко општество и ад-
министрација― (став 2).  

Со членот 5 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за управната инспекција („Службен вес-
ник на Република Македонија― бр. 53/2016), во член 18 
став 1, зборовите: „министерот за информатичко оп-
штество и администрација― се заменуваат со зборо-
вите: „Државната комисија за одлучување во втор сте-
пен во областа на инспекцискиот надзор и прекршоч-
ната постапка― (став 1). Во ставот 3 зборовите: „Ми-
нистерот за информатичко општество и администра-
ција― се заменуваат со зборовите: „Државната комисија 
за одлучување во втор степен во областа на инспекцис-
киот надзор и прекршочната постапка― (став 2).  

Од анализата на овие законски измени произлегува 
дека правната заштита против решението на инспекто-
рот донесено во смисла на членот 17 од Законот за уп-
равната инспекција, повеќе не се остварува со поднесу-
вање на жалба до министерот за правда, односно ми-
нистерот за информатичко општество и администра-
ција, туку жалбата се поднесува до Државната комиси-
ја за одлучување во втор степен во областа на инспек-
цискиот надзор и прекршочната постапка. Оваа коми-
сија е формирана со Законот за основање на Државна 
комисија за одлучување во втор степен во областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка 
(„Службен весник на Република Македонија― бр. 
130/2014). Според член 11 од овој закон, против реше-
нието на Државната комисија може да се покрене упра-
вен спор пред надлежен суд (став 1). Тужбата против 
решението на Државната комисија не го одлага из-
вршувањето на решението (став 2). 

При вака утврдена фактичка и правна положба, 
произлегува дека правната заштита против решението 
на управниот инспектор е обезбедена преку поднесува-
ње на жалба до Државната комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка, а против решението на оваа 
комисија може да се покрене управен спор пред надле-
жен суд, од каде произлегува дека правната заштита е 
уредена согласно одредбите на член 50 став 2 од Уста-
вот.  

Меѓутоа, при наведените измени и дополнувања на 
Законот за управната инспекција, ставот 4 на членот 18 
останал непроменет. Иако законодавецот ја променил 
правната заштита против решението на инспекторот, 
односно уредил дека жалбата против решението на 
инспекторот, наместо до соодветниот министер, ќе се 
доставува до надлежната Државна комисија, што значи 
го исклучил министерот од правото да одлучува по 
жалбата, сепак испуштил да го отстрани ставот 4 на 
овој член, кој останал да важи и понатаму со содржина 
според која против решението на министерот не може 
да се води управен спор, иако такво решение нема, по-
ради што ваквата одредба станала беспредметна и неп-
рименлива и треба да биде отстранета од правниот по-
редок. Доколку законодавецот сметал дека и против ре-
шението на Државната комисија, поради спецификите 
на обжаленото решение, не може да се води управен 
спор, тоа требало јасно да го определи во ставот 4 на 
членот 18 или во друга одредба од Законот, но очиг-
ледно, тоа не е сторено.  

Владеењето на правото како темелна вредност на 
уставниот поредок на Република Македонија утврдена 
во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, подразбира дека 
во правниот поредок треба да егзистираат само јасни, 
прецизни и недвосмислени норми, со кои се уредува 
логична, правно функционална целина, што очигледно 
не е случај со оспорената одредба.  

При вака утврдена правна и фактичка положба, 
според Судот, натамошното опстојување во правниот 
поредок на оспорениот член 18 став 4 од Законот за уп-
равната инспекција нема оправдување, одредбата е не-
јасна и може да создава забуна при остварување на 
правната заштита во случај на донесено решение од 
страна на инспектор, што води кон повреда на начело-
то на владеењето на правото. Поради наведеното, Су-
дот оцени дека натамошното опстојување на оваа од-
редба во правниот поредок е неуставно.  

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1  од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот, Никола 
Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, 
Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старо-
ва и Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 147/2016 Претседател 

15 март 2017 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

651. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија― број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.3.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Илинден-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Центар за катастар на нед-

вижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Илинден-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина Илинден-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија―. 

 

Бр. 0916-5548/1  

3 март 2017 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

652. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија― број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 6.3.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Кондово, која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности 

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кондово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Кондово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија―. 

 

Бр. 0916-5736/1  

6 март 2017 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

653. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија― број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 6.3.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Кондово-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Центар за катастар на нед-

вижности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Кондово-Вон-град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Кондово-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија―. 

 

Бр. 0916-5737/1  

6 март 2017 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

654. 

Врз основа на член 44 став (4) точка 6) 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 ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕ-

СУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ  

ЗА ХРАНАТА
(*)

 

 

Член 1 

Во Правилникот за посебните барања кои се одне-

суваат за микробиолошките критериуми на храната 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 

100/13 и 145/14), во Прилогот 1, Поглавје 1 потточката 

1.33. се менува и гласи: 

                            
() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 

Комисијата (EУ) бр. 1019/2013 од 23 октомври 2013 година со ко-

ја се врши изменување на Анекс I од Регулативата (EЗ) бр. 

2073/2005 во врска со хистамин во производи од риба (CELEX 

бр. 32013R1019); Регулативата на Комисијата (EУ) бр. 217/2014 

од 7 март 2014 година со која се врши изменување на Регулатива-
та (EЗ) бр. 2073/2005 во врска со салмонела во трупови од свињи 

(CELEX бр. 32014R0217) и Регулативата на Комисијата (EУ) 

2015/2285 од 8 декември 2015 година со која се врши изменување 
на Анекс II од Регулативата  (EЗ)  бр.  854/2004 на Европскиот 

Парламент и на Советот во која се пропишани посебни барања за 

организација на официјални контроли на производи од животин-
ско потекло наменети за исхрана на луѓе во однос на одредени 

барања за живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и мор-

ски гастроподи и на Анекс I од Регулативата (EЗ) бр. 2073/2005 за 
микробиолошки критериуми на храна (CELEX бр. 32015R2285).  
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Фуснотата (2) се менува и гласи: 
„ (2) За точките 1.1-1.24 и 1.37а m=M.―. 
Фуснотата (16) се менува и гласи: 
„(16) Секоја единица мостра се состои од минима-

лен број поединечни животни во согласност со MKC 
EN ISO 6887-3.―. 

Фуснотата (18) се менува и гласи: 
„(18) Единечни мостри можат да се земат од малоп-

родажно ниво. Во тој случај, не важи презумпцијата, 
според која целата серија треба да се смета за неис-
правна, освен доколку резултатот е над М.―. 

Делот „Толкување на резултатите од тестовите― се 
менува и гласи: 

„Дадените граници се однесуваат на сите испитува-
ни мостри.  

Резултатите од испитувањето го покажуваат микро-
биолошкиот квалитет на испитаната серија (1). 

Listeria monocytogenes во храна готова за консуми-
рање наменета за доенчиња и за специјални медицин-
ски цели се: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри.  

Listeria monocytogenes во храната готова за конзу-
мирање може да го поддржи размножувањето на 
Listeria monocytogenes пред храната да ја напушти 
непосредната контрола на операторот со храна кој ја 
произведува, кога не може да докаже дека производот 
нема да ја надмине границата од 100 cfu/g во текот на 
рокот на траење: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри. 

L. monocytogenes  во друга храна готова за консу-
мирање:  

—   задоволителни, ако сите забележани вредности 
се ≤ од границата,  

—  незадоволителни, ако која било од вредностите 
е > од границата.  

E.  coli  во  живи бивалвни мекотели и живи игло-
кожи, туникати и полжави:  

—   задоволителни, доколку сите пет вредности кои 
се следат се ≤ 230 MPN/100 g од месото и интравалву-
ларна течност или доколку една од петте вредности 
кои се следат е > 230 MPN/100 g од месото и интравал-
вуларна течност, но ≤ 700 MPN/100 g од месото и ин-
травалвуларна течност,  

—  незадоволителни,  доколку било која од петте 
вредности кои се следат е > 700 MPN/100  g од месото 
и интравалвуларна течност или доколку најмалку две 
од петте вредности кои се следат се > 230 MPN/100 g 
од месото и интравалвуларна течност. 

Yersinia enterocolitica во свежо месо од свињи во 
парчиња и МОМ: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри.  

E. coli O 157:H7 во свежо говедско месо во пар-
чиња: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри.  

Bacilus cereus во житарки и нивни производи: 
— задоволителни, ако се исполнат следниве ба-

рања: 

1. средната вредност што е добиена е ≤ m, 
2. максимум од добиените вредности c/n се помеѓу 

m и M, 
3. ниедна од добиените вредности не ја надминува 

границата M, 
— незадоволителни, ако добиената средна вредност 

надминува m или повеќето од c/n вредностите се поме-
ѓу m и M или една или повеќе од добиените вредности 
се >M. 

Salmonella во различни категории на храна: 
— задоволителни, ако сите забележани вредности 

укажуваат на отсуство на бактеријата,  
— незадоволителни, ако се детектира присуство на 

бактеријата во било која од поединечните мостри.  
Campylobacter spp во живинско месо и производи 

кои содржат живинско месо: 
— задоволителни, ако сите забележани вредности 

укажуваат на отсуство на бактеријата,  
— незадоволителни, ако се детектира присуство на 

бактеријата во било која од поединечните мостри. 
Стафилококни ентеротоксини во млечни произ-

води: 
— задоволителни, ако во ниедна од поединечни 

мостри не се детектираат ентеротоксини,  
— незадоволителни, ако ентеротоксините се детек-

тираат во било која од поединечните мостри. 
Enterobacter sakazakii во млеко во прав за доенчиња 

или сушена храна за специјални медицински цели на-
менети за доенчиња од 0-6 месеци:  

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри.  

Vibrio parahaemolyticus  во морски плодови и мор-
ска риба: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
се ≤ од границата, 

— незадоволителни, ако која било од вредностите е 
> од границата.  

Vibrio parahaemolyticus во пастеризирани полу-кон-
зерви од риби, ракови, школки, полжави, главоноги и 
жаби: 

— задоволителни, ако сите забележани вредности 
укажуваат на отсуство на бактеријата,  

— незадоволителни, ако се детектира присуство на 
бактеријата во било која од поединечните мостри. 

Хистамин во рибни производи од видови риби кои 
имаат високо количество на хистидин, освен рибен сос 
добиен со ферментација на рибни производи:  

— задоволителни, ако се исполнат следниве ба-
рања: 

1. средната вредност што е добиена е ≤ m, 
2. максимум од добиените вредности c/n се помеѓу 

m и M, 
3. ниедна од добиените вредности не ја надминува 

границата M, 
— незадоволителни, ако добиената средна вредност 

надминува m или повеќето од c/n вредностите се поме-
ѓу m и M или една или повеќе од добиените вредности 
се >M. 

Хистамин во рибен сос добиен со ферментација на 
рибни производи: 

- задоволителни, доколку добиената вредност е ≤ 
граничната вредност, 

- незадоволителни, доколку добиената вредност е > 
граничната вредност. 

(1) Резултатите од тестирањата можат да се корис-
тат и за докажување на успешноста на HACCP или на 
добрата хигиенска процедура на процесот.―. 
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Член 2 

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

ка Македонија―, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.  

 

       Бр. 02-4182/3                                                             Агенција за храна 

27 декември 2016 година                                                             и ветеринарство 

            Скопје                                                              Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
655. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија― бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 

145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2017 година, во однос на месец јануари 2017 го-

дина, е пониска за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2017 година, во однос на месец јануари 2017 година, за 

работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на 

нивото на правото утврдено за претходниот месец. 

 

                                                                                                  Министер, 

 Ибрахим Ибрахими, с.р. 
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

