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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1296. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА 
НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И 
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУ-
СОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИН-
ФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
Член 1 

Во  Решението  за забрана на увоз на живи животни, 
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради 
заштита од внесување на вирусот на високо патогена ави-
јарна инфлуенца во Република Северна Македонија по 
потекло од Република Германија (“Службен весник  на  
Република  Северна Македонија”  бр.  49/20),  во членот 1 
ставот (1) се менува и гласи:  

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување 
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се 
забранува увозот во Република Северна Македонија на 
живи животни, производи и нуспроизводи од животин-
ско потекло кои потекнуваат од следните региони во 
Република Германија: 

- Хохенлохенгреис/Hohenlohekreis,  
- Лајпциг/Leipzig и  
- Аурих/Aurich.“.  
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 02-549/2 Агенција за храна 

26 март 2020 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1297. 
Врз основа на член 81 став (6) од Законот на без-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИ ЗА ЗЕМЕЊЕ НА МОСТРИ И АНАЛИ-
ТИЧКИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА НИВОАТА 
НА ДИОКСИНИ, СЛИЧНИ НА ДИОКСИНИ PCB  
И ДИОКСИНИ КОИ НЕ СЕ СЛИЧНИ НА PCB  ВО  

ОДРЕДЕНА ХРАНА (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат методите за зе-
мење на мостри и аналитички методи за контрола на 
нивоата на диоксини, слични на диоксини PCB и диок-
сини кои не се слични на PCB во одредена храна. 

                            

 Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива 

2017/644 на Европскиот Парламент и на Советот од 5 април 2017 
година за усогласување на законодавството на земјите членки за 
растенија, животни, храна и храна за животни кои се употребува-
ат во производството на прехранбени производи и состојки на 
храна(CELEX бр.32017R0644) 

Член 2 

(1) За целите на овој правилник се применуваат 

следните поими и кратенки: 

1) ,,Ниво на акција” e ниво на дадена супстанција 

што иницира истрага за да го идентификува изворот на 

таа супстанција во случаи кога се откриени зголемени 

нивоа на супстанцијата. 

2) ,,Методи за проверка” се методи кои што се ко-

ристат за избор на оние примероци со нивоа на 

PCDDs/PCDFs и слични на диоксини PCB  кои ги над-

минуваат максималните нивоа или нивоата на акција. 

Тие овозможуваат економична  висока продукција на 

примероци, со што ќе се зголемат шансите за открива-

ње на нови случаи каде што високата изложеност може 

да доведе до здравствени ризици за потрошувачите. 

Методите за проверка се базираат на биоаналитички 

или GC-MS методи. Резултатите од примероците кои 

што ја надминуваат просечната вредност утврдена за 

да се провери усогласеноста со максималното ниво, се 

проверуваат со целосна повторна анализа на оригинал-

ниот примерок со користење на метод за потврдување. 

3) ,,Методи на потврдување”  се методи со кои се 

обезбедуваат целосни или комплементарни информа-

ции кои што овозможуваат идентификување и мерење 

на PCDD/PCDFs и слични на диоксини PCB и нивно 

прецизно мерење  на максимално ниво или, во случај 

на потреба, на ниво на акција. Ваквите методи корис-

тат гасна хроматографија/масена спектрометрија со ви-

сока резолуција (GC-HRMS) или гасна хроматографија 

/ заедно со масена спректрометрија (GC-MS/MS). 

4) ,,Биоаналитички методи” се методи базирани на 

употреба на биолошки начела како што се клеточни 

анализи, рецепторни анализи или имуно анализи. Тие 

не даваат резултати на ниво на конгенер, туку само ин-

дикација на ниво на TEQ, изразено во биоаналитички 

еквиваленти (BEQ) за да се потврди фактот дека не си-

те соединенија кои се присутни во екстрактот од при-

мерокот кои даваат одговор во тестот, може да ги задо-

воли сите барања на начелото на TEQ. Биоаналитички-

те методи не се специфични за оние конгенери вклуче-

ни во TEF шемата. Други структурно поврзани AhR-ак-

тивни соединенија може да бидат присутни во екстрак-

тот на примерокот што придонесува за севкупниот од-

говор. Затоа, биоаналитичките резултати не можат да 

бидат проценка, туку покажување на нивото на TEQ во 

примерокот. 

5) ,,Очигледно обновување на биоанализата” e ниво 

на BEQ пресметано од кривата на калибрација за 

TCDD или PCB 126 , корегирана за вредноста на слепа-

та проба, а потоа поделена со вредноста на TEQ со ут-

врдениот метод на потврдување и има за цел да ги ко-

регира факторите како што се губење на PCDDs / 

PCDFs и диоксини слични на соединенија  за време на 

екстракција и прочистувањето, ко-екстрахираните сое-

диненија кои го зголемуваат или намалуваат одговорот 

(агонистички и антагонистички ефекти), квалитетот на 

приспособување на кривата или разликата помеѓу TEF 

и REP вредностите. Очигледното обновување на биоа-

нализата се пресметува со соодветни референтни при-

мероци со репрезентативни обрасци на конгенери око-

лу максималното или нивото на дејство. 
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6) ,Двојна анализа” е одделна анализа на аналитите 

од интерес со користење на втор аликвотен број од ис-

тиот хомогенизиран примерок. 

7) ,,Прифатена специфична граница на квантифика-

ција  на поединечен конгенер во примерок” е најниска 

содржина на аналитот што може да се измере со разум-

на статистичка сигурност, исполнувајќи ги критериу-

мите за идентификација како што е опишано во меѓу-

народно признаените стандарди, на пример, во стан-

дардот во EN 16215: 2012 ("Животинска добиточна 

храна- определување на диоксини и диоксини изразени 

со  PCB од ГК / ХРМС и индикаторски PCB од ГС / 

HRMS ") и / или во ЕПА 1613 и 1668. 

Границата на квантификација на поединечнот кон-

генер може да се индентификува како: 

а) концентрацијата на аналити во екстрактот од 

примерокот што произведува интрументален одговор  

кај два различни јони да се следи со соодност на С/Н 

(сигнал/бучава) од 3:1 за помалку интензивниот сигнал 

за необработени податоци, или, доколку од технички 

причини пресметката на сигналот-бучава не дава веро-

дојстојни резултати, 

б)  најниска точка на концентрација на кривата на 

калибрација која дава прифатливо (≤ 30%) и конзистен-

тно (мерено барем на почетокот и на крајот на анали-

тичката серија на примероци)  отстапување до просеч-

ниот релативен фактор на одговор пресметано за сите 

точки на кривата на калибрација во секоја серија при-

мероци. LOQ се пресметува од најниската точка на 

концентрација земајќи го предвид обновувањето на 

внатрешните стандарди и внесувањето на примерокот. 

8) ,,Горна граница” e користење на граница за кван-

тификација за придонесот на секој неизмерен конгенер. 

9) ,,Долна граница” e користење на нула за придо-

несот на секој неизмерен конгенер. 

10) ,,Средна граница” e користење на половина од 

границата на квантификација која го пресметува при-

донесот на секој неизмерен конгенер. 

11) ,,Лот” е препознатлива количина на храна дос-

тавена одеднаш, и одредено од службеникот да има за-

еднички карактеристики, како што се потекло, разно-

видност, вид на пакување, пакувач, испраќач или оз-

наки. Во случај на риба и производи од риба, исто така, 

големината на рибите треба да биде споредлива. До-

колку големината и/или тежината на рибата не е спо-

редлива во рамки на пратката, пратката се уште може 

да се смета за лот, но треба да се примени одредена по-

стапка за земање примероци. 

12) ,,Подлот” е одреден дел од голем лот за да се 

примени методот за земање примероци на тој одреден 

дел. Секој подлот мора да биде физички одделен и 

препознатлив.  

13) ,,Поединечен примерок” е количина на матери-

јал земен од едно место во лотот или подлотот. 

14) ,,Збирен примерок” е комбинирана вкупна вред-

ност на сите поединечни примероци земени од лотот 

или подлотот. 

15) ,,Лабораториски примерок” е репрезентативен 

дел/количина  на збирен примерок наменет за лабора-

торијата.   

(2) Кратенки за употреба 

 BEQ        биоаналитички еквивалент 

 GC          гасна хроматографија 

 HRMS масена спректрометрија со висока резолуција 

 LRMS   масена спектрометрија со ниска резолуција 

MS/MS   тандемска масена спектрометрија 

PCB        полихлориран бифенил 

Диоксини без PCB  PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 

138, PCB 153 i PCB 180 

PCDD   полихлорирани дибензо-р-диоксин 

PCDF   полихлорирани дибензофурани 

QC      контрола на квалитет 

REP     релативна моќност 

TEF     фактор на еквивалетна токсичност 

TEQ      токсични еквиваленти 

TCDD   2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксин 

U     проширена мерна несигурност 

 

Член 3 

Земањето примероци за официјална контрола на 

нивоата на диоксини, фурани и слични на диоксини 

PCB и диоксини кои не се слични на PCB во прехран-

бените производи дадени во Правилникот за општите 

барања за безбедност на храната во однос на максимал-

ните нивоа на одредени контаминенти  *, се спроведу-

ва во согласност со методите дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел од овој правилник. 

 

Член 4 

Подготовка на примероци и анализи за контрола на 

нивоата на диоскини, фурани и слични на диоксини 

PCB во прехранбени производи дадени во Правилни-

кот за општите барања за безбедност на храната во од-

нос на максималните нивоа на одредени контаминенти 

1* , се врши во согласност со методите дадени во При-

лог 2 кој е составен дел од овој правилник. 

 

Член 5 

Анализите за контрола на нивоата на диоксини кои 

не се слични на PCB во прехранбените производи даде-

ни во Правилникот за општите барања за безбедност на 

храната во однос на максималните нивоа на одредени 

контаминенти 1* се вршат во согласност со методите 

за изведување параметри за анализи и постапки за пот-

врдување на методите за толкување на резултати за 

аналитички постапки дадени во Прилог 3 кој е соста-

вен дел од овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија” а ќе се објави по претходно 

добиена согласност од Владата на Република Северна 

Македонија. 

 

Бр. 02-76/4 Агенција за храна 

10 март 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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______________ 
1298. 

Врз основа на член 61 став (5) и член 62 став (3) од Законот за безбедност на храната за животни („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИСТА НА НЕПОЖЕЛНИ СУПСТАНЦИИ ВО ХРАНАТА ЗА 
ЖИВОТНИ И МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНО НИВО КАКО И КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ  

НА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНОТО НИВО (*) 
 

Член 1 
Во Правилникот за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво 

како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за прече-
корување на максимално дозволеното ниво (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 230/19), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 
 

Бр. 02-886/5 Агенција за храна 
25 март 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 
 Зоран Атанасов, с.р. 

 

 

 

________________________ 
() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) Бр. 2019/1869 на Европскиот парламент и на Советот од  7 ноем-

ври 2019 година за изменување и коригирање на Анекс I од Директивата 2002/32 /ЕЗ  на Европскиот парламент и на Советот во од-
нос на максималните нивоа за одредени непожелни супстанции во храната за животни      (CELEX број 32019R1869). 

 



 Стр. 34 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 

 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 41 

 
 



 Стр. 42 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 47 

 
 



 Стр. 48 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 49 

 
 



 Стр. 50 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 



31 март 2020  Бр. 85 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 85                                                                             31 март 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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