Издава
Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка – АГТИС

Инспекциски надзор – Збирка поуки и акти за деловниот сектор
Александар Цветкоски
За издавачот
Александар Талески

Лектура
Душанка Димевска

Фотографија
Благојче Спиркоски

Ликовна илустрација
Тони Чатлески

Консултанти
Проф. Д-р Никола Поповски
Проф. Д-р Предраг Трпески
Миле Бошевски
Трајче Донев
Сашо Додовски

Печати
АЦЕТОНИ – Прилеп

Уредувачки одбор
М-р Паре Зареска
Марија Момироска
Благица Цветкоска

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје
005.73
005.32
ИНСПЕКЦИСКИ надзор : збирка поуки и акти за деловен сектор /
[автори Александар Цветкоски ... и др.]. - Прилеп : Асоцијација за граѓанска
толеранција и соработка, 2012. - 150 стр. ; 21 см
Фусноти кон текстот
ISBN 978-9989-2192-3-8
COBISS.MK-ID 90126346

Тираж
1100

Инспекциски надзор
збирка поуки и акти за деловниот сектор
Оваа публикација е овозможена со финансиска поддршка од:

Мислењата, кои се изразени во книгата не ги репрезентираат мислењата на NED, BTD, GMF
или на нивните партнери

______________
Прилеп, 2012

4

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

СОДРЖИНА
ПРОЕКТ: “Инспекторот ѕвони колку што сака” ..................................................................................................................................9
ВОВЕД....................................................................................................................................................................................................................... 12
За деловната клима и деловните навики “Дали да возам или да ги гледам знаците на патот?” ............... 12
Надзор базиран на страв, традициски навики, непостоење заштита на тајноста на субјектот .................... 18
Традициски форми поткуп .................................................................................................................................................................... 21
Тек на надзорот ............................................................................................................................................................................................ 22
Совети пред да се случи надзорот ..................................................................................................................................................... 31
На што треба да се внимава при надзорот и при работењето со институциите .................................................... 32
Мислења во врска со политиката и инспекциите .................................................................................................................... 36
Инспекциски надзор, стечај и судски разрешници.................................................................................................................. 40
Високи глоби, казни ................................................................................................................................................................................... 42
Зошто деловните субјекти плаќаат глоби, дури и ако знаат дека е изречена незаконски?
(мислења на деловните субјекти) ...................................................................................................................................................... 43
Макроекономски показатели, кои индицираат на големи проблеми, како со инспекторатите,
така и со недостатокот на меритокритичност во работењето ......................................................................................... 43
Транспарентност или...? ........................................................................................................................................................................... 44
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР - извадоци ............................................................................................................................... 46
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД СТРАНА НА НАДВОРЕШНАТА КОНТРОЛА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ..... 53
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ (УЈП) .......................................................................................................................................................... 54
Даноци, кои ги собира УЈП и обврски............................................................................................................................................... 54
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

5

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Анализа на проблеми поврзани со надзорот и законските акти, кои ги обезбедува УЈП ................................. 56
Познавање и примена на законите во постапка на ИН кај даночните обврзници ................................................ 84
Гледишта на стопанството за толкувањето на законите од страна на инспекторите ....................................... 92
Отворени злоупотреби од страна на инспектори на УЈП, со цел да изречат казна по секоја цена .............. 96
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД СТРАНА НА ИНСПЕКТОРИ НА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ........................ 101
ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ “пазарна инспекција” .................................................................................................. 102
Неправилности и проблеми при инспекцискиот надзор .................................................................................................. 103
Книги, кои треба да ги водат стопанствениците ................................................................................................................... 107
Законски минимум за исполнување барања, во склад со закон.................................................................................... 108
Што изричито не смее да се прави ................................................................................................................................................. 112
Изјави на стопанственици – констатирани проблеми при надзорот ........................................................................ 113
Познавање на законите од надлежност на ДПИ ..................................................................................................................... 119
Обработка на правилници од областа на ДПИ ........................................................................................................................ 122
ЗАКОН за угостителска дејност ........................................................................................................................................................ 123
ПРАВИЛНИК за МТУ за вршење угостителска дејност ....................................................................................................... 135
ПРАВИЛНИК за услови за категоризација на објектите за вршење угостителска дејност ........................... 141
ЗАКОН за надзор на пазарот .............................................................................................................................................................. 142
Надзор на пазарот .................................................................................................................................................................................... 144
ПРАВИЛНИК за формата и начинот на водење евиденција за набавка и продажба
на стоки и услуги во трговијата на големо и мало ............................................................................................................... 147
ПРАВИЛНИК за МТУ за деловните простори и простории, во кои се врши трговија ....................................... 149
ПРАВИЛНИК за МТУ на продажни објекти во кои се врши продажба на алкохолни пијалоци ................. 155
ЗАКОН за безбедност на производите ......................................................................................................................................... 155

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

6

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

ПРАВИЛНИК за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна
на производителите и дистрибутерите ...................................................................................................................................... 162
ПРАВИЛНИК за безбедност на детски играчки ...................................................................................................................... 165
Прилог I Список на производи кои не се сметаат за играчки ......................................................................................... 170
ПРАВИЛНИК за неавтоматски ваги ............................................................................................................................................... 172
Прилог 1 ........................................................................................................................................................................................................ 173
Прилог 2 ........................................................................................................................................................................................................ 176
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД СТРАНА НА ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ (ДСЗИ) И
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО (АХВ) .............................................................................................................................. 178
АХВ и ДСЗИ ......................................................................................................................................................................................................... 179
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ (ДСЗИ) ......................................................................................... 179
Најчести прекршоци – по донесени решенија на ДСЗИ ...................................................................................................... 183
Најчесто прекршени закони ............................................................................................................................................................... 184
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО (АХВ) ........................................................................................................................... 186
Овластувања и надлежности на инспекторот за храна ...................................................................................................... 193
Овластувања на официјалниот ветеринар (државен ветеринарен испектор) ..................................................... 194
Членови од Законот за безбедност на храната на кои треба да се обрне внимание ........................................ 197
Корисни поенти од работилница со АХВ, оператори со храна, Институтот за храна, граѓански
организации и експертска јавност (мај 2012 година) ......................................................................................................... 200
Што претставува “HACCP”?.................................................................................................................................................................. 211
Сондажни наоѓања ................................................................................................................................................................................... 215
ЗАКОН за безбедност на храна .......................................................................................................................................................... 223

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

7

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

ПРАВИЛНИК за општите барања за примарно производство и придружни
операции (ПППО) како и општите барања за храна ............................................................................................................. 256
ПРАВИЛНИК за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на
образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и
висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност .................................... 267
ПРАВИЛНИК за формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од
неживотинско потекло, формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од
животинско потекло, формата и содржината на барањето за регистрација и начинот на регистрација
на операторите со храна и објектите ............................................................................................................................................ 268
ПРАВИЛНИК за процедурите за применување на НАССР принципите од страна на операторите со
храна како и начинот на верификување на овие процедури од надлежниот орган ......................................... 270
ПРАВИЛНИК за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на
службените контроли на млекото и млечните производи .............................................................................................. 283

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

8

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Кратенки
Кратенка
ИН
СН
ИП
ИМ
УЈП
ДСЗИ
ДПИ
АХВ
ДУИ
ДДВ
ЗДДВ
ЗПДД
ПФНВЕ
ДЗПНО
ОЛПЛ
ЗДД
ЗИН
ЗЗП
ЗОУП
ЦР
МКЦ
БКМ
АГТИС
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Државен управен инспекторат
Данок на додадена вредност
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Закон за заштита на потрошувачите
Закон за општа управна постапка
Централен регистар на Република Македонија
Младински Културен Центар
Бизнис Конфедерација на Македонија
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Проект: “Инспекторот ѕвони колку што сака”
Проектот има за цел да допринесе кон подобрување на деловната клима, слободата
на говорот на деловните и правни субјекти, преку развој на дискусионен процес со
инспекторатите и претставниците на деловната заедница, во кој ќе се произведат прикази на
проблемите на стопанствениците и инспекторите во текот на инспекциските надзори, а сето
тоа, преку Економско-социјалниот Совет, медиумите и преку директна комуникација, Владата
ќе го акцептира и инкорпорира во законските и подзаконски акти за работењето на
инспекциските служби, во насока на подобрување на деловната клима за инвестирање. Во
проектот, само Агенцијата за Храна и Ветеринарство учествуваше во дискусиониот процес,
додека Државниот Пазарен Инспекторат и Управата за Јавни Приходи не сакаа, но тоа беше
надополнето со инволвирање на експерти, инспектори, пензионирани инспектори, агенции за
помош на пазарот и бивши функционери.
Проектот тргна со амбиција, за прв пат во Македонија, на еден одговорен и аналитичен
начин да го отвори прашањето на инспекцискиот надзор, за да се објават општо познати
“правила на игра” при надзорот, да ги анализира законските и подзаконски акти за овие 2
инспекторати и УЈП, а кои се извор на недоразбирања, притисок, постојан страв и правна
несигурност на деловните субјекти, а со сето тоа и: фактор на одвраќање на инвестициите,
одвраќање од проширување на бизнисот, реализирање на зацртаните деловни планови...
Повод за овој проект беше донесувањето на Законот за инспекциски надзор во 2010
година, кој на генерален начин ја регулира работата на сите инспекторати, самата постапка на
надзор, составување записник, опомената, едукацијата на странките, но исто така
формирањето Инспекцискиот совет, воведувањето стручен испит за проверка на знаењето на
инспекторите и сл. Сепак, задоцнетото преобмислување на овој закон доведе до големо лутање,
негови измени и дополнувања, промена на институциите – кои требаше да го стават на нозе.
Инспекторот ѕвони колку што сака
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Основната причина да се позанимаваме со вакви прашања, за кои ретко кој сака да говори
и тајно, а не пак јавно, беа општо застапените мислењa на стопанствениците дека “ако
инспекторот сака, може да те казни, па колку и законски да работиш”, “ако се буниш
казната ќе биде повисока”, “ако се замериш со властите, тие најлесно ќе те казнат преку
инспекциите”... Ако е тоа точно, тогаш Македонија не е во плурална демократија, туку останала
во тоталитарниот систем и не се живее и работи по закон, туку по политичка волја. Тоа би била
врвна причина и за правната несигурност на стопанствениците, за нивниот молк и страв, а со
тоа и причина за слабото ниво на инвестиции. Заради тоа, проектот сакаше да ги истражи овие
тврдења на стопанствениците, да ги земе мислењата и на инспекторите, експертите и
коморите и да ги претстави изворите на таквите мислења, но исто така и изворите на моќ на
инспекторатите, кои можат да произлегуваат од законите, недефинираните надлежности,
слободното толкување на законите, нивната ригидност, непрецизност, но и од злоупотребите
од сите страни. Во прашањата, кои се “фолклорно” обременети, ништо не се отфрла, додека не
се испита, а Македонија е преполна со недопрени теми, институции, навики...
АГТИС своите активности ги држеше далеку од вулгарната политика, но исто така и од
реформскиот илузионизам на сите досегашни македонски влади, па се обиде да произведе
точни и средени податоци и препораки, кои нема да личат на поуките на јавната
администрација и инспекторатите, во кои ништо не е јасно, освен дека “се било регулирано со
закон”. Сето тоа често се споменуваше во медиумите, во разговорите со коморите, бизнис
асоцијациите, разно – разните здруженија, во кои членови се стопанствениците и еве, дојде
време да се стави во оваа публикација, која треба да им послужи на деловните луѓе за
сопствено подобрено информирање и поголема правна сигурност пред инспекторите.
Ако оваа публикација послужи и за зголемување на нивото на законско работење во
стопанството, тоа е “полна капа”. Ова мораме да го напоменеме заради тоа што наидовме на
проценка дека почитувањето на законите не е на високо ниво, а свесни се и за тоа дека
Инспекторот ѕвони колку што сака
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рестриктивноста на законите, кои можат да се применуваат и ретроактивно и “футуристички”,
не е причина тие да не се почитуваат, ако ги почитуваат и другите субјекти.
Накратко, работата излезе многу “македонска” и причините за паничниот страв на
деловните субјекти од инспекторите лежат на сите страни. Поинаку, најдовме многу малку
“бели случаи” во сето сивило на стопанството, здружените форми на стопанствениците и
државните фактори (инспекциите). Работата е толку “сива”, што бара толку многу политичка
волја, знаење за законските и подзаконски акти, кои го регулираат пазарот, неговото
финансиско и фактичко работење, толку многу способност и искреност за коморско
организирање, едукација на младите инспектори, лидери на коморите, бизнис асоцијациите...
толку многу познавање на навиките и патологијата на јавната администрација, есенцијалноста
и видот криминал1 во стопанството и на јавната администрација... што не сме оптимисти,
посебно заради тоа што не постои искрен дијалог, туку само сувопарни и номинални изјави од
сите страни, кои имаат намера да затскријат, наместо да откријат, подобрат2...
Дотогаш благодарност до Бизнис Конфедерацијата на Македонија (БКМ), што наместо
тактизирање, одбра да соработува за доброто на бизнис секторот и заедничките наоди и
мислења да ги пренесе до Економско социјалниот совет.
Исто така упатуваме голема благодарност до Младински културен центар (МКЦ) од Битола
за помошта за сработувањето на многубројните активности.
Посебна и огромна благодарност до “експертите - анонимци”, кои ни ги дадоа главните и
најважни информации, но не сакаа да ги споменеме во оваа книга, заради стравот од
последици.

Еден бизнисмен ни изјави дека: “Криминалот” кај малото стопанство е чиста егзистенција и без одредена количина
незаконско работење ние сигурно пропаѓаме. Ние сме криминалци во сопствената куќа - по принуда!!!
2 Инспектор на УЈП ни изјави дека “ако дадеме детални напатствија, си ја сечеме гранката на која седиме”.
1
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Вовед
За деловната клима и деловните навики
“Дали да возам или да ги гледам знаците на патот?”
Деловните луѓе признаваат дека, во одреден степен, работат надвор од позитивните
прописи, кои се предмет на обезбедување на инспекторатите. Самите велат дека не е можно
потполно законски да се работи, дека не ги знаат сите потребни минимални услови за
сопствената работа и не се во можност да ги следат постојаните законски промени.
За нас тоа е како да возиш кола и при тоа да ги гледаш знаците, но стопанствениците “не сакаат
да ги гледаат знаците на патот” - им сметало во возењето. Ние го проверивме нивото на знаење
на сопствениците на фирмите за законите по кои работат3, па излезе дека помалите
стопанственици не ги познаваат ниту најбазичните закони, а сето знаење им е од “рекла казала” информации, како и од информации, кои ги добиле од инспекторите, адвокати,
книговодители (инспекторите за секаква ситуација велат: “Прашајте го книговодителот”) . Кај
покрупните фирми ситуацијата е поинаква, но тие имаат други видови проблеми со
инспекциите (толкување на закони од страна на инспекторите). Најголем број од помалите
стопанственици дури и не го прочитале елаборатот за “хасап” и не ја проверуваат
имплементацијата на задолжителните ставки. Објаснувањето е едноставно: бизнисмените во
Македонија на законите и на елаборатите не гледаат како на регулативи, туку како на
номинални документи, кои се донесени за инспекторите да можат да казнуваат или како на
непотребни документи, кои властите ги измислуваат за да наметнат нови давачки. Ако се
Имавме огромен број структуирани разговори очи во очи со стопанственици, со претходна гаранција и припрема од
страна на БКМ, каде настапивме со прашалник во кој имаше и “трик прашања” за проверка на нивото на знаење за
законите, па оттука го влечеме нашето тврдење.
3
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земат во предвид триковите со процентуалните намалувања на давачките и со истовремено
зголемувањето на вредноста на процентот (зголемување на давачката иако е процентот
намален), ова верување на стопанствениците не е за потценување.
Постојат голем број трикови, кои деловниот сектор го довеле до ваквите верувања. На
пример, ако намалат одреден данок, воведуваат нов стандард или нови формулари, за кои
треба да се плати; менуваат или укинуваат закони, како што е примерот со ЗДД во врска со
странските директни инвестиции, каде се излажаа со простувањето на добивката; воведуваат
неплаќање данок на добивка, намалени придонеси по вработен, како и намалени даноци, но
истовремено тоа го парираат со воведување нови давачки4, кои се уште повисоки од порано5.
Лиценци за превозници во Министерството за транспорт и врски од 250 € и 5 € по една дозвола, лиценциран
софтвер на компјутерите по 500 € за компјутер, а сега ќе бараат и 70.000 € банкарска гаранција. Воведена е
банкарска провизија за преглед за проток на пари на жиро сметка – електронски упатена до УЈП за секој даночен
период, што, изразено во давачки значи 150 до 400 ден. по банка, каде субјектот има жиро сметка, – месечно или
тримесечно, во зависност од тоа дали е субјектот 1 или 3 месечен ДДВ обврзник (за месечен обврзник тоа значи: 300
ден. х 3 жиро сметки = 900 ден. или 10.800 ден. на годишно ниво).
5 Воведен е Реферат за заштита при работа, кој чини 18.000 ден., противпожарна опрема во канцеларија за 3500
ден. + годишно сервисирање, како и 2 ПП апарати во возилото и приколката, па ЦМР осигурување од 1500 €
годишно, задолжително каско осигурување, 130, па потоа и 190 ден. месечно за Радиодифузна такса, 2800 € за
регистрација на влечно возило, од кои 1500 одат во Фондот за патишта, иако штетите по возилото, абењето на
гумите и др., се повисоки за 200% од пропишаните, заради катастрофалните патишта, а се плаќа и 550 ден.
патарина во еден правец. Понатаму, воведена е лиценца на продажба на цигари и алкохол. За се е потребна нова
“тековна состојба” и тоа во оригинал не постар од 1 месец, кој чини 256 ден. од примерок.
Воведено е дека треба да се има електронска пошта (e-mail адреса) и казни ако не отвориш таква во предвидениот
рок; воведени се и казни за нечистење на снегот пред локалите, за оставање ствари на тротоар, за користење на
тротоарот – како општинско земјиште, иако на документ го имаш како наследство и дел од твојата парцела;
воведени се електронски здравствени картички, кои чинат 250 ден. по едно лице (замислете да имате 8
вработени, а во своите семејства тие да имаат уште по 2 члена, што значи 24 здравствени картички), што,
вообичаено, паѓа на товар на фирмата.
4
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Тука се и промашувањата од страна на законодавците, кои многу го чинат6 бизнисот, а
постојат сијасет други “мали”, но редовни давачки, кои воопшто не се мали, кога ќе се
соберат7 на годишно ниво. Банкарската провизија и надокнадата за водење на сметката8
(зависи од банка до банка) е исто така постојан трошок, кој воопшто не е мал.
Постои континуирано избегнување на одредени законски норми, кои трошат премногу
време, бараат премногу средства за да се одржуваат, некои од нив бараат знаење, а некои
минуциозно книговодство. Едноставно, бизнисот има премолчен договор со инспекторите дека
одредени законски барања нема да се “чепкаат”, а ќе се контролираат ограничен број
стандарди, кои се минимум за исполнување на услови за работа и законитост.
Со време, тие услови стануваат се побројни, а инспекторите отвораат нови полиња на
интерес за минималните стандарди, па бизнисмените сметаат дека тоа е “надвор од
договорот“. Повремените акции на инспекторатите тие ги сметаат повеќе како инцидентни,
отколку како организирани обиди позаконски да се работи. Некои од нив ги поврзуваат со
полнењето на буџетот, некои со политички реваншизам, некои како акција за сузбивање на
одредена актуелна појава, но никако како наметнување на пазарна дисциплина. За таквото
Патриотските фискални каси, ПП апарат во секое возило и тоа ПП од 2 литри, а не поинаков – кои закони се
укинати од Уставен суд, но голем број фирми веќе платиа за тоа.
7 За се што сакаш да промениш во фирмата (да го смениш телефонот на фирмата, да извадиш лиценца за алкохол,
цигари, да смениш управител, да извадиш скица за користење државно земјиште пред локал, да декларираш
состојба пред било која инспекција, да прошириш дејност, да отвориш нова сметка во банка, или подсметка, да
аплицираш за кредит или било каква друга апликација да поднесеш, да конкурираш за тендер...), потребен е Извод
од тековна состојба (сигурно такви ситуации ќе се појават 2 пати месечно). На тоа има и банкарска провизија на
налогот (20 – 30 денари по налог).
Ако стопанственикот сака во УЈП да му отпечатат даночна картица, се плаќа 250 денари, плус 50 денари за “такса”.
Ако побараат потврда за регистриран даночен обврзник и тоа се плаќа во УЈП (препис на решението + такса).
8 Во некои банки има дневна провизија, независно од тоа дали имало помалку или повеќе налози, а во други тоа
провизијата е месечна, во зависност од вкупниот проток на средства.
6
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општо мислење причината била едноставна: (Изјави на стопанственици) “Тие што ги
диктираат правилата, мораат прво тие да ги почитуваат”; “Немаме позитивен пример од
властите”; “Да знам дека исти правила важат за сите и јас ќе работам 100% законски”; “20
години не гледам волја кај властите нешто да се поправи, едно говорат – друго прават”...
Стопанствениците сметаат дека има голема оптеретеност на фирмите со непотребна
документација, посебно ако имаат возила и за производителите на прехрамбени производи.
Тогаш не постои начин да стигнеш да ги исполниш стандардите, а и да си се потрудил, нешто
мора да заборавиш. Од друга страна нивото на заработка не дозволувала вработување нови
луѓе за исполнувањето на тие стандарди, но и самите книговодители им ги решаваат
проблемите со одредени документи, за евтини пари и често “покрај” законот.
АГТИС смета дека бизнисот не вработува доволно работници, вработените стручни
работници не ги плаќа доволно9 и дека постои доволно широка маргина на заработка за
фирмите да почнат да размислуваат за персонал со повисоко ниво на знаење и вештини.
Деловните луѓе обезбедувањето на законите го сфаќаат како “постојана игра” на властите
и деловниот сектор: ...“Во 90-те години причините за притисоците беа лични, криминални и
политички и никому не му беше грижа за буџетот или за пазарот, или за законитоста, а сега се
работи само политички... и заради буџетот”. Повторно, за слободен, законит и современ пазар
нема грижа. Овие односи сега се игра на уметноста да се земе колку што може повеќе од
стопанството за буџетот и за партиите (само пред избори и во разумни мерки). Големите игри
и големите криминали се преселени од улиците во институциите на власта и големите
компании, а на регуларните бизнисмени им останува да играат мачка и глушец со
инспекциите: “...тоа е лицемерие на системот” и вистински деловен фолклор.

А и зошто да ги плаќа, кога бизнисмените “своите проблеми” ги решаваат во институциите на системот со поткуп,
пријателство...
9
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Ниту една комора, организација на работодавачи, занаетчиски комори... нема никаква
евиденција на поплаки на стопанственици во врска со инспекциските надзори и не е чудо, кога
постои солиден ѕид на молчење. Никој од нив нема сериозно учествувано во било каков
дискусионен процес по повод носење на некој важен закон за стопанството10, кој го
обезбедуваат овие инспекции, кои се предмет на проектот. Ако и се појават на некој владин
номинален настан, тие молчат и се додворуваат на властите. Од коморите веќе одамна не
бараат ништо, затоа што знаат дека ништо нема ниту да добијат.
Финансиските инспектори на УЈП постојано вршат редовни контроли со налог и тие, во
однос на другите инспектори се постручни, поиздржани и попрофесионално си ја извршуваат
работата. Во нив и книговодителите имаат најголема доверба, затоа што се најотпорни на
незаконски наредби од претпоставените. Едноставно, на голем број од нив, раководителот не
може ниту да помисли да им нареди некого да казнат по секоја цена. Примери, каде овие
финансиски инспектори добиле стриктна наредба некого да глобат, казнат, затворат има
многу малку и сите тие случаи се познати “во фелата”, но и кај книговодителите. Дури и тогаш
овие инспектори пробуваат да ја намалат штетата по СН.
Така, имало двајца инспектори, кои не сакале да го променат наодот во записникот, што од
нив го барал раководителот и за тоа биле пратени на дисциплинска комисија. Еден инспектор е
префрлен на работа во Скопје, откако добил поволен резултат на дисциплинска комисија, друг
е сменет на друго работно место, кога не сакал да постапи спротивно на законот и да изрече
санкција, која би била чиста злоупотреба на должноста, а трет инспектор бил испратен на
“дисциплинска”, зашто не сакал да потпише незаконско срочено решение, кое било извртување
на фактичката состојба на инспекторите при надзорот. Стравот кај инспекторите е голем, ако
Во “важните закони”, во кои се задира во структурата на моќта, властите не сакаат да се чепка од трети фактори.
Исклучок од ова правило беше инволвирањето на УСАИД во менувањето на Законот за трговски друштва и сродни
економски закони, што битно го подобри економското работење, посебно на берзата и на малите акционери.
10
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сакаат да си ја вршат работата чесно. За да нема проблеми инспекторот, тој ги извршува
наредбите без поговор, а постојат и специјални виши инспектори, кои се задолжени за овие
работи, зошто добро го познаваат “занаетот” и не им е грижа што неосновано казнуваат, па
дури и уживаат во тоа да покажат колку се паметни и без скрупули. По пријава, еден виш
инспектор е само усмено опоменат, а се работело за крупна злоупотреба, со малтретирање на
деловен субјект, постојани казни, чести надзори на своја рака и без налог, кој издавал и усни
наредби и составувал записници...
Вообичаено, инспекторите велат дека се под силен притисок (“не избудалија”), мошне се
загрижени заради ЗИН и периодичните испити – кои треба да ги полагаат, а за кои имаат
убедување дека ќе бидат чиста злоупотреба на институцијата11. Инспекцискиот совет ќе бил
уште една полуга на власта, со кој ќе ги натераат инспекторите, кои сакаат да работат во склад
со законот, да мораат да се подвиткуваат пред командите од шефовите, односно – политиката.
За тоа ниту еден инспектор не се осмелувал да разговара со своите колеги, да не биде
накодошен, а лошите меѓучовечки односи кај нив се негуваат.
Вистина е дека постојат фирми, кои ни малку не се грижат за инспекциските надзори,
хигиената им е катастрофална до степен на видливост на нехигиената (не се потребни брисови
за тоа да се види), имаат реален промет од десетици илјади денари на ден, а не се ДДВ
обврзници, фискални сметки издаваат ретко, работат со пари и со храна во исто време – без
ракавици, набавуваат стока од секаде и само инцидентно за тоа имаат документ, иако е стоката
јавно изложена дури и надвор од локалот... Сите тие живеат во страв од инспекциите, но
Интервју со инспектор на УЈП: “…имам некои информации дека предмет на полагање ќе бидат и Законот за
облигациони односи, ЗОУП, ЗЗП, како и многу закони од нашата фела, како и правилниците. Толкава материја не се
полага ниту за адвокатски, ниту на правосуден испит. Партиските кандидати ќе ги добиваат одговорите на
прашањата претходно и се знае кој ќе положи, а кој не, а ако некој инспектор членувал во друга партија или не
извршил наредба од надредени, за која мислел дека не е во склад со законите – нека се прости од работата. Прво ќе
го преместат во некој ќош, а потоа - технолошки вишок...“.
11
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продолжуваат и понатаму да работат на ист начин, за кој тврдат дека е единствено можен во
ова време и на овој пазар, а инспекторите, кои тоа секојдневно го гледаат ја вртат главата и
поминуваат онаму – каде што ги пратиле во надзор. Зошто е тоа така има две објаснувања:
првото е дека стопанственикот “е шутрак”, со кој никој не сака да фаќа работа, а второто е дека
постои инспектор, кој “го држи” (во договор со него).
Не само бизнисмените туку и инспекторите велат дека им е срам и не сакаат да бидат
лицемери: и “...по секоја цена да применуваат закон врз најнемоќните, кога пред очи на цела
држава постојат организирани диви пазари, диви фабрики, огромен незаконски увоз на стока,
бизнисмени и бизниси кои не смееме да ги чепкаме...”; “...и потоа, кога знаеш како дише
државата, слушаш дека е казнет или затворен некој бизнисмен, кој работи 90% законски и
плаќа за се, а можат и тебе да ти речат да му бидеш џелатот - нека простат, без мене”. Во еден
свој извештај ДУИ, во врска со инспекциските надзори констатирал: “...несовесно и често
агресивно однесување на инспекторите при инспекциите”.
Како значаен проблем што инспекторите го посочуваат е многу честото поставување на
почетници за раководители на локалните и регионалните инспекторати, кои се без
знаење за струката (еднаш е ставена книговодителка, која не знаеле ништо за ЗОУП), но затоа
била послушна без мерка и крајно плашлива од светот на политиката.
Надзор базиран на страв, традициски навики, непостоење заштита
на тајноста на субјектот
Голем број инспектори насекаде раскажуваат кој, за што и колку е глобен и тука нема
некаква заштита на инспектираните бизнисмени. Тоа посебно важи за тие, кои немилосрдно
раскажуваат и “им се ситат” на другите што се казнети. За деловните тајни на фирмите се
говори дури и во банките, а често се случува еден бизнисмен да пие кафе со инспекторот, за да
му каже какви злоупотреби се прават од конкуренцијата.
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Солидарноста на деловните луѓе не е на потребното ниво. Блискоста со властите е секогаш
пред солидарноста со бизнисмените и со тоа ги блокираат акциите на деловниот сектор и
коморите12. За оваа нелојалност, властите се мошне дарежливи кон нив.
Инспекторите неретко го користат тој недостоинствен омаж (посебно кога се во друг град),
стравот на стопанственикот да се спротивстави и стравот дека има недостатоци или
нелегална стока, кои инспекторот може да ги пронајде при надзорот, па навредуваат13 и се
однесуваат неделовно (финансиските инспектори на УЈП не влегуваат во овој приказ). Се
случува често инспектори да не се легитимираат, да ги претресуваат вработените и газдите, да
се пазарат за глобата уште пред да почне надзорот, да се пазарат колкава глоба да пишат “за да
не мораат да бројат роба”, да не им го прочитаат записникот, туку да им го фрлат на подот дури
и не барајќи потпис од субјектот на надзорот, да не им дозволуваат на вработените да се јават
на газдите, па дури и спречување со одземање на телефонот од рацете, а имало многу пати и
физички контакт на инспекторот и вработениот или сопственикот, туркање, нелогични
наредби, отстранување на било каков претставник од вработените при инспекција на
фискалната каса, закани дека повторно ќе дојдат ако странката се жали, ако бара официјален
записник, ако најави писмен приговор и сл. Се случил и таков надзор кога инспекторка по
фискализација на УЈП од Битола започнала записник без било каков надзор. Ако ништо не
можат да најдат во времето, кое инспекторите си го одредиле за одреден субјект, тие бројат
ситни кованици во касата и казнуваат и за стотина денари разлика во фискалната каса,
Се случи на јавен собир на комори, бизнисмени и владини претставници, директор на прехрамбена фирма да не се
согласува со идејата за плаќање ДДВ по наплатена фактура. Тој вели дека неговата фирма нема голем процент на
ненаплатени побарувања и од 35 милиони евра промет, неговата компанија не наплатила само 20 до 30%, а дека се
тоа 7 до 10,5 милиони € – никому ништо. Колку ли пари има оваа фирма?
13 Им ги фрлаат работите на под, им се обраќаат на “ти”, им велат “мори ти”, “знаеш ти која сум јас и што можам да ти
направам”, “ти мифке една ќе ми се жалиш”, “ајде затни ја муцката да не те залепам 1 месец”...,
12
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казнуваат за бакшишот на келнерите, го спојуваат бакшишот од џебовите со парите во касата...
Токму таквиот пристап ја активира Прилепската чаршија.
Од своја страна стопанствениците, ако се веќе фатени во незаконитост, “меко” нудат мито,
повикуваат на почестување, активираат политички и роднински врски, но тоа може да им
успее во незначителен број случаи.
Зачудувачки е фактот дека стопанствениците работат некои незаконски дејствија, иако
знаат дека прекршокот што го прават прелесно се констатира. Сепак, тие “си ја пробаат среќата
овој ден”. Овие појави се во врска и со верскиот фатализам дека “однапред е се пишано”, кој е
многу застапен кај сите групи во Македонија.
Многу често постои ригиден и многу строг надзор, па очигледните грешки на
стопанственикот се толкуваат како намера. Инспекторот одлучува како одредена грешка или
пропуст на стопанственикот ќе ја третира, што од своја страна, има големи импликации врз тоа
дали ќе биде глобен или не.
Сепак, затворањето на локали и за најситни прекршоци14 и некритичкото користење на
сеприсутната можност за привремено затворање на објектите се едни од најсериозните
проблеми. Навистина, овие мерки се користат без мерка и предизвикуваат опасни реакции.
Од своја страна, иако се стопанствениците мошне уплашени од инспекциите, постојат
значителен број стопанственици, кои инспекторите “ги фаќаат на сила или закана” и
најчесто успеваат во тоа, односно си поминуваат подобро од дисциплираните. Имало случај во
Прилеп, каде еден стопанственик со закани и со примена на дозиран физички контакт со
Фирма е казнета со 5000 €, зашто во супермаркетот заборавиле да ја заклучат витрината за алкохол, а немале
издадено ниту една сметка за алкохол и ништо не продале, зашто луѓето мислеле дека, вообичаено, витрината за
алкохол е заклучена (заборавиле, бидејќи имало многу муштерии и сите продавачи си оставале еден на друг). Се
разбира, во најголем дел стопанствениците не ја говорат вистината и голем дел од нив продаваат алкохол после
одреденото време, па дури продаваат и алкохол од “црниот пазар” (без бандерола).
14
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инспекторите (посебно инспекторките на УЈП), си поминувал одлично и инспекторите само
гледале што побргу да си заминат од локалот. Стопанственикот извадил и документ за
непресметливост (добиен кај психијатар) и инспекторите за тоа немаат лек, туку гледаат кај
таквите субјекти да не доаѓаат во надзор. Тоа е срамно за институциите на системот
(инспекторатите) да ги наградуваат силеџиите и да им даваат негативен пример на
стопанствениците дека и овде силеџиите и невоспитаните се надвор од законот.
Не можеме да провериме колку е точно, но вооружените и нервозни стопанственици
одлично работат и немаат многу главоболки со инспекциите. Постојат стотици кажувања на
стопанственици за избркани инспектори од местото на надзорот, по што инспекторите
воопшто не побарале полициска асистенција и си заминале без извршен надзор. Во предност се
таквите приказни од Западна Макадонија и Бит Пазар, но ние лично се уверивме дека
нерегистрирани локали, каде се пуши, се пие алкохол без бандерола, не се издаваат фискални
сметки, се продава стока без фискална каса,... без било каков страв од инспекции... има и во
други градови и тие се јавно познати (сме пазареле, ручале и вечерале во такви објекти).
Традициски форми поткуп
Постоел “вообичаен” вид мито, посебно кај колонијалните продавници, кога на
инспекторите – нивни муштерии им се полни багажникот со стока, без плаќање (за волја на
вистината, така се правело и со одредени градоначалници, функционери...). Имало случаи, кои
ни ги кажаа неколку стопанственици, каде инспектори сами си земаат стока без плаќање од
локали на кои им “прогледуваат низ прсти”. Оваа појава била зголемена во последната
година, а пред тоа била минимална. Тоа се сметало за нормално однесување на помал дел
инспектори (“сите бизнисмени ги знаат кои се тие”), а еден од нив порачувал колонијалните
стоки да се донесат од стопанственикот на одредено место, затоа што “биле за шефот”.
Посебен случај се субјектите, кои не се регистрирани како ДДВ обврзници, а прават
неколкукратно повисок промет од нормираното. Во тој случај УЈП превзема континуиран
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надзор, па автоматски ги регистрира како ДДВ обврзници. До тој момент, овие се принудени да
не издаваат фискални сметки за да не го преминат лимитот од 2 милиони денари, но и да го
намалат тој 1% на бруто обртот. За тоа време на незаконско богатење, овие фирми на
инспекторите кои не ги „забележале“, им обезбедуваат “благодарност”.
Од она што го истраживме, ние од АГТИС сметаме дека подмитувањето не е толку многу
застапено и повеќе се работи за исклучоци, отколку за правило. На пример, само 2 продавници
за текстил ни рекоа дека се случило инспектор да си земе облека без да плати, додека во 14
други случаи такви појави не се случиле. Постои едно друго правило, кое го воочивме: колку
понезаконски фирмата работи, толку повеќе нуди мито на инспекторите, но и повеќе ги кажува
таквите случаи во “кафеанските разговори”. Тоа е значајна ставка на деловниот фолклор15.
Регистриравме кажувања на стопанственици каде инспектори софистицирано ги
приморале деловни субјекти да им примат дете на работа, дете од пријател... или да
стопанисуваат со блиска фирма или со членови на семејството на инспектор, а разврската од
тоа е дека “новиот соработник” нема да плати за стоката, која им е испорачана. Имало и таков
случај, каде инспектор приморал еден стопанственик да набавува стока од негов пријател, да
не продава одреден вид стока, да не набавуваат стока од одреден производител и сл.
ТЕК НА НАДЗОРОТ
Постапката во случај на ИН на финансиски инспектори од УЈП и надзорот од другите
инспекторати и инспекторите по фискализација на УЈП е битно различна.
1. Инспекторот доаѓа без најава16, се легитимира и го информира субјектот што ќе
контролира17, додека финансиските инспектори на УЈП доаѓаат претходно писмено
Се потврдува правилото дека незаконитостите на инспекторите, посебно земањето поткуп, одекнуваат 1000 пати
посилно, отколку кај бизнисмените или во другите струки!!!
16 ЗДПИ, Член 14 - ИН се врши по налог на директорот или овластено лице од директорот.
15
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закажано (одат кај книговодителот на фирмата или на местото каде се чува
документацијата) и покажуваат уреден налог, во кој ги пишува и правата и обврските на СН,
пишува што ќе контролираат и за кој период18.
Ако сака, субјектот ги запишува податоците на инспекторот и може да побара во надзорот
да учествува книговодител (во над 95 % случаи) адвокат, негов полномошник19 и сл.
1.1. Субјектот на надзор е должен да му излезе во пресрет на инспекторот и да ги овозможи
неговите барања, а ако субјектот не соработува, тогаш инспекторот применува законски
одредби, со кои си обезбедува да изврши непречен надзор, па дури може да побара и
асистенција на полицијата.
1.2. Ако во објектот на субјектот на надзорот не е присутно овластеното лице
(управител, сопственик), вработениот може да побара инспекторот да почека со надзорот
додека не дојде овластеното лице и инспекторот не смее да го спречува вработениот да му
ЗДПИ, Член 15 - инспекторот има обврски
2) да го известува одговорното лице на СН за почетокот на вршењето на ИН, освен ако со закон поинаку не е
утврдено или ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста на надзорот, или заради заштита на јавниот
интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот;
7) да го извести одговорното лице на СН за законскиот основ за вршење на надзор.
18 Ако во налогот на инспекторот на УЈП нема и налог за контрола на некоја друга работа, која инспекторот ја воочил
при контролата, истиот најавува дека контролата ќе се прошири и на други области и дека повторно ќе дојде со
нов налог. Тогаш тој зема нов налог (субјектот на надзор има право да бара 2 недели за припрема, но најчесто тоа не
се бара, затоа што инспекторот веќе го има заклучниот лист во рацете и ќе ги контролира истите книги, па не е
потребно време за припрема) и врши надзор на тоа што го забележал при првиот надзор, а може да дојде и другиот
ден – ако тоа не е проблем за книговодителот и стопанственикот, но може да дојде и подоцна.
19 Во Прилеп се воспостави практика и Претседателот на Здружението на приватни стопанственици да присуствува
на инспекциските надзори како полномошник на стопанствениците – членови на Здружението. Тој доаѓа по повик
од стопанственикот и инспекциите веќе се навикнаа на нив. Тоа веќе довело до значително подобрување на
достоинството на надзорот, намалување на недоразбирањата и поголема доверба во наодите на инспекторите.
17
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се јави на овластеното лице за да го информира и повика. Вообичаено, само финансиските
инспектори инсистираат на присуство на одговорното лице, а другите надзорот го вршат и
без негово присуство (во присуство на вработениот).
1.3. Постои и законска можност за изземање на одреден инспектор од ИН над одреден СН
(со образложение и реални докази, роднинска поврзаност, личен анимозитет или
проблематични односи и сл).
2. Инспекторот го врши надзорот и своите наоди читко ги внесува во записник20, му
соопштува на СН за своите наоди и го прашува СН за неговите забелешки и/или што има да
каже во врска со надзорот и наодите, кои мора точно да ги внесе во записникот, а во
записникот ќе се запише содржината на забелешките (парафразирање). Постои можност
записникот да не се изработи одма и на лице место21, но само ако таков записник објективно
не може да се изработи одма и на лице место.
2.1. Записникот22 мора да се води уредно и во него ништо не смее да се брише. Местата
што се прецртани мораат да останат читливи и нив ги заверува со потпис службеното лице
кое раководи со надзорот. Во заклучениот записник не смее ништо да се додава ниту да
се менува. Дополнение и менување во заклучен записник се внесува во додаток кон
записникот. Записникот мора да биде составен јасно и разбирливо.
2.2. Може да се случи записникот да не биде заклучен (затворен и потпишан) во текот на
надзорот (на пример, ако трговската книга не е во објектот или други документи не се
достапни во самиот локал или некоја друга пречка, за која инспекторот смета дека е од
објективна природа или не сака да изрече глоба за таков ситен прекршок...) и тој да
продолжи идниот ден, со давање усмено задолжение до СН за отстранување на
Член 37 од ЗИН, но тука се во сила и материјалните закони на секој инспекторат и Законот за даночна постапка.
Член 37, став 3 од Законот за инспекциски надзор
22 Закон за надзор на пазарот, Службен весник на РМ, бр. 48/201
20
21
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недостатокот или носење на потребните документи кај него на надзор. Можно е
инспекторот да изрече глоба и покрај задолжението, посебно ако се работи за нечување на
потребните документи и книги во објектот – седиштето на СН.
2.3. Потоа инспекторот му го понудува записникот на потпис на СН, а овој може, но не мора
да го потпише, а може и да му најави писмен приговор во рок од 3 дена од надзорот, кое
нешто инспекторот мора да го запише во записникот. Субјектот на надзор може да побара
и напечатен записник, што инспекторот мора да му го обезбеди во рок од најдоцна 3 дена
од надзорот23.
2.4. СН има право да праша врз кои законски норми инспекторот ги базирал наодите, а
инспекторот може, но не мора да му одговори, но во записникот истите нарушувања мора
да ги поврзе со законскиот акт, со точно цитиран член од законот или подзаконскиот акт.
Дури и ако тоа не го стори, во самото Решение мора да наведе по кои законски норми
изрекува глоба или инспекциска мерки.
3. Инспекторот потоа донесува Заклучок24. Писмен заклучок се донесува само во случаите
кога на заклучокот е дозволена жалба. Заклучокот не се донесува ако СН се откаже од
правото на жалба. Во практика, заклучокот се донесува на крајот од надзорот, откако ќе
бидат отстранети неправилностите (на пр. после донесените декларации, гаранции за
стоката, баждарењето на мерниот инструмент, односно документ за баждарење на вага,
копија од лиценца...) или е тоа дел од комплетирање на записникот.
3.1. Ако при ИН не се утврдени недостатоци или утврдените недостатоци се отстранети
во текот на ИН, инспекторот за тоа задолжително донесува заклучок за запирање на
постапката, против кој странката има право на жалба.

23
24

Тоа многу ретко се бара од инспекторот, затоа што СН се доста уплашени и неупатени.
Член 40 од ЗИН
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Ако при вршењето на ИН инспекторот утврди недостатоци, должен е да му укаже на СН да ги
отстрани во точно определен рок, освен ако поинаку не е утврдено со закон (укажувањето
се внесува во записникот, ЗДПИ, Член 23).
3.2. Доколку инспекторот при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се
отстранети утврдените неправилности поднесува барање за поведување прекршочна
постапка пред Прекршочна комисија25 (до пред 2 години постапката одела преку суд, а
сега преку комисијата). Правен лек против одлуката на прекршочната комисија е управен
спор на Управен суд.
3.3. Ако се наредени инспекциски мерки26, СН треба веднаш по истекот на рокот
определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена
писмено да го извести инспекторот дали се извршени наредените ИМ27.
3.4. Инспекторот, односно директорот може да донесе решение со кое се забранува
вршење на дејност и да преземе мерки за запечатување на простории, како последна
мерка после утврдувањето дека другите мерки немаат ефект.
Против решението на инспекторот, односно директорот, може да се изјави жалба во рок од
8 дена од денот на приемот на решението (ЗДПИ, Член 33)
Жалбата го одлaга извршувањето на решението, освен ако со посебен закон поинаку не
е уредено.
По жалба одлучува посебна комисија при Министерството за економија.
3.5. Во случај кога е утврдено дека има основ за постоење кривично дело, инспекторот е
должен да поднесе пријава за покренување кривична постапка (ЗДПИ, Член 34).

Закон за угостителска дејност, Службен весник на РМ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010 и 53/2011.
ЗДПИ, Член 18, ...извршните решенија кои се однесуваат на непаричните обврски ги споведува Извршител.
27 Закон за надзор на пазарот Службен весник на РМ, бр. 48/2010
25
26
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3.6. Во случај кога е утврдено дека е сторен прекршок, инспекторот ќе му предложи на
сторителот на прекршокот постапка на порамнување28, а за одделни прекршоци
определени со закон постапка на посредување29 пред да поднесе барање за поведување
прекршочна постапка.
3.7. Ако странката го признае прекршокот, инспекторот одма му дава платен налог, а ако
не го признае и/или не го потпишува записникот, овој го глоби. Ако не се плати глобата,
започнува прекршочна постапка30.
Доколку сторителот го прими платниот налог, должен е истиот да го потпише.
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го
потпишува службеното, односно ОЛПЛ кое се нашло на лице место при ИН или друго
службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да
го прими платниот налог. Изјавата се забележува во записникот31.
4. Контролен ИН се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт.
Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, инспекторот составува
записник. Во записникот може да се утврди начинот на кој ќе се отстранат последиците од прекршокот, како и
начинот на надминување на последиците. Инспекторот може во постапката за порамнување на сторителот да му
издаде платен налог.
29 ЗДПИ, Член 37-б, Кога сторителот е согласен .., инспекторот составува записник во кој се констатира согласноста
на двете страни. Постапката се покренува со барање од инспекторот во рок од 8 дена од денот кога е констатиран
прекршокот и согласноста за посредување треба да се постигне во рок од 8 дена од денот кога е започната
постапката за посредување. Постапката за посредување се води на седници на Комисија за посредување, на која
задолжително присуствуваат претставници на сторителот и инспекторот. Ако е постигната согласност за
посредување, глобата може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба.
30 ЗНП, Член 13-а ... постапката пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок. Против
решенијата на Комисијата може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управен суд.
31 Закон за државен пазарен инспекторат, Член 37-а
28
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5. После тоа инспекторот донесува Решение32, кое мора да содржи правна поука. Решението ги
содржи наодите од записникот, мора да содржи рок во кој треба да се отстрани
недостатокот, но исто така може да биде изречена инспекциска мерка со усно решение на
записникот, во специјални случаи, но во рок од 3 дена инспекторот мора да достави и
писмено решение33.
5.1. Против решението на инспекторот може да се изјави жалба во рок од 8 дена34 од
приемот на Решението до Комисијата за жалби35, која одлучува по жалбата во рок од 30
дена од денот на приемот на жалбата.
Во случај на инспекциски надзор од финансови инспектори на УЈП, после извршениот
надзор и ако има наод, инспекторот закажува Завршен збор36, заради приближување на
ставовите и тогаш инспекторот ја презентира предлогот – поканата за плаќање глоба (ако
има таков наод). Инспекторот информира кои неправилности ги констатирал и бара од СН
согласнот за истите наоди, а може да ги коригира своите наоди со ставовите на СН од
завршниот збор. Наодите се презентирани во “Нацрт записникот”, кој е веќе подготвен и не
дава можност за забелешки од СН. Уште тука СН најавува дали ќе се жали, ако е незадоволен и
ако мисли дека е наодот на инспекторот не е вистинит.
Глобата и наодот се две различни постапки. Наодот се однесува на неплатен даночен
долг (било да е намерен или ненамерен, било да е техничка грешка), за кој инспекторот
наложува да се плати, заедно со законска камата, а самиот прекршок е казнив со глоба, која се
изрекува и на правното лице (фирмата) и на ОЛПЛ (управител или сопственик), па дури и
Може да биде доставено и многу бргу, но и после 50, 60 дена (практика)
Член 42 од ЗИН
34 може со други закони да е предвиден и пократок рок
35 формирана согласно со ЗИН, чл. 43, став (1)
36 може да биде закажано во простории на УЈП, кај даночниот обврзник, или на друго место, во разумен рок.
32

33
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друго инволвирано лице (на пр. книговодителот). Едното и другото се различни работи37 и
треба тоа да се знае од стопанствениците: Едно е да го платите неплатеното38 (данок), а друго е
глоба - казна за тоа што сте сториле таква грешка, односно прекршок.
Ако има и глоба, покрај утврдениот и неплатен даночен долг, пред да дојде решението,
заедно со записникот доаѓа и Покана за глоба, со предлог за порамнување (освен за
фискализација, каде нема порамнување). Доколку странката не прифати порамнување,
заседава Регионална Комисија или Републичка Комисија и решава дали инспекторот
постапил правилно и таа, вообичаено ја намалува глобата (дури и до десет пати), но може и да

На пр. при ИН е утврден неплатен данок по основ на ДДВ во износ од 30.000 ден. Даночната обврска по ДДВ кај СН
за тој период вкупно била 3.000 000 ден. (1% од долгот). Со плаќањето на даночниот долг од 30.000, зголемен за
камата од 0,03 % дневно, завршува неправилноста и престанува секаква активност на инспекторот. Ако е тоа
платено во текот на контролата, инспекторот е слободен да реши дека нема да има глоба за сторениот
прекршок. Доколку вкупниот износ на даночната обврска за тој период била 60.000 ден., а неправилноста е 30.000
ден. (50 % од долгот), прекршокот е тежок и покрај отстранетата неправилност (да си платите 30.000 со законска
камата), на правното лице (фирмата) ќе му биде издадена покана за плаќање глоба во максимален износ од
казнените одредби, но, ќе има и глоба и за ОЛПЛ, дури и за одговорното лице за давање податоци (книговодителот).
Сите овие суми можат да се порамнат, односно да се платат во висина од 50% од целиот долг.
Тука инспекторот ја зема во предвид и големината на субјектот, сериозноста на прекршокот и даночното портфолио
(колку често и колку сериозно обврзникот ги правел тие грешки – историјат).
38 На пр. инспекторот по картичката гледа состојба на залихи од 300.000 ден., со ДДВ од 5%. На лице – место, со
попис, тој утврдува 400.000 ден. залиха со 5% ДДВ и 400.000 со 18% ДДВ. Тогаш, тој пресметува ДДВ на вишок од
500.000 ден. (наместо 300.000 во залиха има 800.000 ден., односно вишок од 500.000) и тој пресметува полна
пропишана даночна стапка од 18% (90.000 ден. ДДВ). Ова не е казна, ниту глоба, туку само плаќање на неплатен
даночен долг. Ако инспекторот има докази дека СН и порано така правел, инспекторот ќе почне да ги гледа
документите за повеќе години наназад. Тоа сепак НЕ Е ГЛОБА, туку само даночен долг.
37

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

30

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

ја зголеми, во зависност од тежината на прекршокот и даночното портфолио39. Оваа комисија
го известува СН за поведената постапка и бара од субјектот да се произнесе за фактите, по кои е
поведена постапката (изјаснување во рок од 3 работни дена).
Ако СН го признае прекршокот, односно неправилноста, инспекторот веднаш му дава платен
налог за глобата, со можност за порамнување, а ако не го признае и/или не го потпишува
записникот, започнува прекршочна постапка по основ на глобата (пред комисијата).
Сторениот прекршок си има сопствена судбина, спрема тежината на сторениот престап и во
овие постапки нема можност за порамнување на даночен долг – тој се плаќа исклучиво во полн
износ, со законска камата. Инспекторот на УЈП за наплата на даночен долг (не и на глобата)
може да ги употреби сите средства, па дури и да побара наплата од должниковите должници.
Доколку СН е во даночна претплата40, се врши пребивање на преплатениот и неплатениот
даночен долг.
По неколку дека се изработува Записник, кој е вообичаено ист како и нацрт записникот,
освен ако инспекторот нешто не променил заради кажаното од СН во завршниот збор. Тогаш
субјектот има право на произнесување (да се запишат во записникот неговите зборови,
протести, или што сака да стои во записникот) и да го чуе пропишаниот правен лек, кој самиот
инспектор треба да му го каже усмено. Субјектот има 8 дена да достави писмен приговор на
записникот (по приговорот одлучува локалната испостава на УЈП, односно самиот инспектор).
Потоа следува Решение, во кое е констатирана состојбата од записникот, стои наодот,
износите од наодот, бројот на записник по кој е решението изработено, број на записник од
Во централата на УЈП постои категоризација на даночни обврзници по ризик, која е нивна службена тајна и
тука се назначени ризичните деловни субјекти, кај кои контроли одат почесто и глобите се максимални. Ете тоа е
она кажување на стопанствениците дека кај некого УЈП доаѓа многу често, а некаде “не стапнува”!!!
40 За даночната претплата, УЈП плаќа на даночниот обврзник законска камата од 0,03% дневно по законски
пропишаниот рок.
39
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завршен збор и правните лекови. Жалбата се поднесува до Министерот за финансии, но не ја
одлага наплатата по решението. Изречената глоба не стои во тоа Решение и времено се
запира постапката за наплата на глобата, додека не стаса Одговорот на жалба (Комисијата нема
да заседава и не постапува по изречената глоба, додека предметот е во жалбена постапка).
Ако не го плати даночниот долг со законска камата, субјектот се блокира со Решение за
присилна наплата, зголемено со 5% такси за присилна наплата и чека прилив на средства на
сметката. Во неможност да наплати во готови средства (жирални средства) УЈП применува
наплата на готови пари од фискален апарат41, продажба на имот на субјектот, побарувања од
трети лица (должникови должници) и др.
Глобата, која следува, покрај даночниот долг, дури и со стечај на правниот субјект нема да
го спаси одговорното лице во правното лице или глобениот вработен од неговиот дел од
глобата, затоа што неа ја плаќаат лично.
Судбината на жалбената постапка е опишана за секој инспекторат посебно, во
понатамошниот текст.
Совети пред да се случи надзорот
 Внимавајте во кои асоцијации на бизнисмени членувате и бидете сигурни дека во таквата
организација нема да останат глуви на вашите поплаки и дека ќе реагираат во ваша
одбрана – кога сте во право и кога ви се правата загрозени;
 Работете законски во најголема можна мерка – тоа е најисплатливо, затоа што се
глобите толку високи, што ниту еден криминал нема да ви се исплати;
 Не бидете мрзливи во бизнисот!!! Зар не е срамота да ве глобат за неистакнати натписи,
за кои сите знаат или за непополнето ливче за одржување хигиена?
 Не го тестирајте инспекторот со пречекорување на работното време!!!

41

Можно е инспекторот да си седне до фискалниот апарат и да си чека промет, кој ќе го земе.
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Неиздавањето фискални сметки е најчест прекршок и глупаво е да паднете на тоа. Ако
тука ве фатат – нема спас, ниту порамнување!!!
Научете да читате закони!!! После првиот прочитан закон, многу е полесно;
Имајте добар книговодител, адвокат и/или стручен советодавач – тоа е најисплатливо;
Запознајте го книговодителот со секој аспект на вашето работење и немојте да му ја
“шминкате” ситуацијата со лаги.
На што треба да се внимава при надзорот и при работењето со институциите:
Да не дозволите инспекторите да создадат тензија во текот на надзорот, за да ве збунат;
Не дозволувајте да ве забрзуваат. Речете дека морате да размислите, дека ќе ги извршите
нивните барања, но не пишува никаде дека морате да трчате спринт при тоа;
Да не дозволите инспекторите да мавтаат со легитимациите, без да видите јасно кои се
тие, од кој инспекторат и што бараат, да се однесуваат арогантно, навредувачки (најдобро
нека ве персираат, како и вие нив);
Да се шетаат во вашиот локал без да ви кажат што сакаат;
Да ви го малтретираат персоналот или вас, или директно да им наредуваат. Сопственикот
(и управителот) е тој што тоа мора да ги обезбеди барањата на инспекторите (сепак се тие
во ваша куќа);
Ако има повеќе инспекции во исто време, да не дозволите тие да прават што сакаат, туку
да побарате тие да работат една по една, заради тоа што се сомневате во намерата или со
друг изговор. Мора да им се објасни на инспекторите дека не можете во исто време да ги
извршите нивните барања, туку мора една инспекција да почека или да работат полека, за
да можете да стасате;
Не можете да предложите инспекциите да дојдат друг пат - ќе ве казнат за несоработка;
Ако имате камери, а вие се сомневате во добронамерноста на одредени инспектори,
снимајте го надзорот и кажете дека се снима;
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Инспекторот мора да ви обезбеди време да пристигне лицето, кое сакате да биде тука при
надзорот (на пример, книговодителот);
Да ги предупредите дека со високиот тон, недостојно однесување ви ги бркаат
муштериите, ви го нарушуваат имиџот и тоа да не го дозволите (можете да го пријавите
недоличното однесувањето на инспекторите);
Не смеете да одбиете разумна наредба на инспектор – тој има право да ве контролира, а
вие мора да го послушате;
Немојте да се пазарите со инспектор ако ви каже дека мора да ве глоби, па да прифатите
помала казна, за тој да не врши попис и сл. (пр. да ве глоби 2 – 3 000 €, за да не ве глоби
7000 €, ако ја попише стоката). Речете тој да си ја врши работата;
Чувајте ги потребните документи42, лиценци, дозволи ... во седиштето на фирмата43, а кај
книговодителот нека бидат само кога мора;
Ако ви фали некој документ во фирмата, инспекторот може да почека документацијата да
стигне од кај вашиот книговодител, па замолете го инспекторот да почека;
Ако инспектор ви нареди да направите некоја промена во локалот (нешто не било во склад
со МТУ), посебно ако таквата промена бара инвестирање, барајте тоа да влезе во записник;
Ставете примедба ако не е таква состојбата, како што констатирал инспекторот, односно
дека запишал произволни податоци во записникот.
Не потпишувајте записник, ако не е констатирана ситуацијата правилно;
Не дозволувајте да ве заплашат дека казната ќе биде повисока ако се жалиш – казната ќе
биде таква – каква што е и не дозволувајте да плаќате од страв;

Или копии или може да го имате напишано евиденциониот архивски број на документот
Не е исто “седиште на фирма” и место на надзор или место на вршење дејност. Некои документи мора да се во
објектот каде дејноста се врши, други во седиштето на фирмата (како што е пријавено во ЦР).
42
43
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Не дозволувајте надзорот да ви го руши имиџот (посебно за кафулиња). Ако има контрола
со полиција, прашајте зошто викаат во локалот, кажете им дека малолетник не смее никој
да снима со камера без согласност на нивните родители и сл. Главно е да не дозволите да
направат тензија, непријатности, непристојности;
Не верувајте кога инспекторот ќе каже дека нема да има казна и дека само ќе следи
опомена. Верувајте само на она што е запишано во записникот и проверете да не е после
дополнувано (чувајте ја вашата копија од записникот);
Не потпишувајте непотполнет записник (бланко), кој може инспекторот да ви го понуди, со
ветување дека нема да има никакви последици или било што друго, што може да се
злоупотреби, ниту записник, кој не е потполно уреден и завршен (во таа фаза), а од она што
сте потпишале, задолжително барајте примерок;
Ако бараш по кој правилник или подзаконски акт инспекторот одредува казна, тој не
кажува и вели дека си имало прописи – “најди си ги”. Тоа не треба да Ве спречи да
доставите приговор, па дури и да ангажирате адвокат или книговодител, заради тоа што
ќе помине рокот за приговор на записникот. Само во Решение за глоба има задолжителна
правна поука, но приговорот е веќе недопуштен;
Ако на ваше барање инспекторот не сака да внесе во записникот по кој закон и член ве
глоби, ангажирајте адвокат – тој дошол да ве глоби;
Не дозволувајте Записникот да е нечиток, барајте правна поука уште во таа фаза, барајте
да влезе во записникот по кој пропис и член сте глобени или опоменати;
Ако е записникот непрецизно напишан, вие можете да барате да влезат ваши забелешки во
записникот и тоа така – како што сте ги кажале. Тоа ќе ја намали можноста записникот да
се толкува против вас и да се изработи решение за глоба;
Не дозволувајте да не ви го испочитуваат правото на печатен записник и не се плашете да
побарате во записникот да влезе вашето барање за печатен записник. Се случило да им
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рече инспекторот на странките дека ако пишува на компјутер – казната ќе биде поголема
или дека ќе им направи поголема штета. Тоа не е вистина;
Ако приговарате на пречекорувањата на надлежностите на инспекторот, тој може да ви
каже дека надзорот ќе биде почест и повисоки ќе бидат казните - не го земајте тоа здраво
– за готово;
Не можете да спречите инспекторот да си пише што сака, но кога прави злоупотреба
само за да ве глоби, вие не потпишувајте записник и инспекторот нека знае дека ќе
приговорите, дека ќе се жалите и дека ќе ангажирате адвокат;
Ако продавате стока пред локалот и тоа е ваше земјиште, а инспектор ве казнил за
неплаќање на општината (тоа е во врска со користењето државно земјиште), треба да
приговорите, да се жалите и најчесто се добива по таква жалба;
Не наседнувајте на “советите од инспекторите” дека може да работите и да направите
промени во работењето, проширување на дејноста, поделба на дејноста на повеќе дела.... и
пред да добиете одредена дозвола од општината, од министерство за економија или за
финансии, екологија... (сте барале дозвола, некаква лиценца, запишување на нова или од
фирма купена фискална каса, дозвола за користење државно земјиште, проширување на
дејност...). Ќе бидете казнети исто како да не сте барале такви дозволи. Додека не ви стаса
документот од Централен регистар на РМ - не правете ништо;
Секогаш проверувајте со адвокат, книговодител или сами прочитајте закон, кој лесно ќе го
пронајдете на интернет и на страниците, кои се на крајот од оваа книга. Се случувало
инспектори да казнуваат и по укинати или сосема нови закони. Ако не се жали странката и
тоа поминувало;
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Не наседнувајте на “добронамерен” совет од инспекторите, кои само наминале и не прават
записник, односно не се во надзор, но ве опоменуваат дека тоа и тоа не ви е во ред44 (не
споменуваат кој закон, акт, норма...). Ако прашаш, ти велат “јас ти кажав, а ти како сакаш”.
Не верувајте на “добронамерен” правен совет од инспекторите после надзорот, во кој е
глобен бизнисменот и фирмата, во кој му се сугерира да плати со порамнување, заради тоа
што “не вредело да се жалиш и да платиш дупло без порамнување”, а казна ќе има во секој
случај!
Формален надзор не е исто што и “лаф муабет” со инспектор. Едното е закон, а другото
“рекла - казала”.
Мислења во врска со политиката и инспекциите
Политизацијата и непотизмот одат “рака под рака” и во свеста на стопанственикот тие се
поврзани. Постојат серија примери каде се негува отворен непотизам во самите
инспекторати и каде инспекторите ги чуваат инспекторските места за своите синови и
ќерки. Еден стопанственик морал да вработи дете на инспектор, што подоцна “многу му се
исплатило”.
Никој не верува во “распоредите и плановите” за инспекциски надзор (редовен). Самите
инспектори тоа го кажуваат насекаде. Книговодителите не го делат ова мислење и
веруваат дека најчесто, стопанствениците направиле прекршок, па со тоа си ја
предизвикале контролата. Тие мислат и дека инспекторите не можат да казнат по секоја
цена и дека имаат обзир кон стопанствениците;

Сопственик на мал локал е советуван дека печките за печиво не смеат да се гледаат, требало сандак за ладење на
печиво,.... па сопственикот потрошил стотина илјади денари за да го исполни добронамерниот совет, иако тоа не е
никаде регулирано со закон.
44
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Добрите книговодители велат дека состојбата со инспекцискиот надзор е сосема коректна
(тие имаат контакт најмногу со финансиски инспектори на УЈП, кои се најстручни и
најкоректни);
Стопанствениците веруваат дека има контроли, кои се пратени со намера да казнуваат, а
тие посебно се активни во предизборието (тогаш “оперираат” инспектори од ДПИ, ДЗСИ,
АХВ, Труд и социјала и инспектори по фискализација од УЈП), како и еден месец после
изборите. Тие бараат се што може да се најде и неретко прибегнуваат кон злоупотреби во
толкувањето на нормите, за да казнат. И тие сами велат (ако го познаваат субјектот на
надзорот) дека немаат избор, дека добиле наредба...
Сите бизнисмени мислат дека се партиски рекетирани, дури и кога инспекторите ги
фатиле 100% во недозволени работи (цел деловен сектор се “маченици”). Интервјуираните
инспектори тоа ни го потврдија во 100%, но сите велат дека тоа не е толку честа појава,
туку дека вонредни надзори има и по пријави, кои се чести, некои се по добиени сознанија
(посебно кај УЈП);
Општо е убедувањето на деловниот сектор (100 %) дека основна намера на властодршците
била да го полнат буџетот преку глоби. Тоа мислење е поддржано од медиумите, па дури и
провладино ориентираните;
Неподелено е мислењето дека, покрај полнењето на буџетот, казните се често и “воспитна
мерка” и “одмазда” на политичарите на партиски фирми. Одмаздата била загарантирана и
во случај на јавна изјава на бизнисмен, која нема да им се допадне на политичарите. Ние од
АГТИС мислиме дека е попаметно да се говори пред медиумите, отколку да се молчи – тоа е
најдобрата заштита која ја нуди оваа држава;
Случајот “Космос” е постојано на усните на бизнисмените и веќе стана значаен дел од
деловниот фолклор! Тоа за нив е потврда дека секој е немоќен пред властите, односно пред
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нивните извршители - инспекторите. Навистина, деловната штета од овој случај е
катастрофална, иако не доведе до некои други специјални ефекти на теренот;
Секој раководител си имал мал тим инспектори, на кои може да им нареди да казнат,
малтретираат, заплашуваат некого и тоа повеќе самоиницијативно и за сопствена корист и
слава отколку за “партијата”. Тие не мора нужно да бидат партиски членови. Сепак, при
толкава мерка незаконито и глупаво45 работење, инспекторите не мора многу да се трудат
да најдат 2–3 прекшоци, кои бизнисменот ќе го чинат од 3000 до 7000 €;
Кога инспекторот и субјектот на надзорот се знаат, овој му вели “морам да те казнам, па да
гледаме да напишеме нешто да не те чини многу, а и јас да си бидам чист”. Тогаш субјектот
(најчесто) не приговара и плаќа со порамнување;
Во ноември 2011 година била издадена наредба до инспекторите - “казнувај 5000 €”. Таа
информација е дојдена до бизнис заедницата од виша инспекторка, која се срамела од
таквите начини на работа. Книговодителите не веруваат дека тоа е точно;
Постојат “акции за затворање” на одреден вид бизниси. Тогаш инспекциите, сите заедно, со
асистенција на полиција низ целата држава вршат контроли и одат на затворање од 30
дена. “Ние бизнисмените знаеме дека е тоа за големите фирми да имаат екстра заработка
во времето, кога ние не работиме и/или да се полни буџетот. Отворено ни велат дека
можеме да го потпишеме записникот или да не го потпишиме, но ќе бидеме глобени”;
Инспектор се јавува кај шефот при надзорот и му вели дека не нашол ништо во фирмата,
каде добил налог, а потоа реагирал: “како морам да најдам нешто, кога нема, треба некој да
ме чека во дворот да ми ја скрши главата?”. Сето ова се случува пред несакан сведок, кој
работи кај контролираниот субјект;

Тешко замисливо, но сепак бизнисмените се често глобени за неистакнување работно време – заверено во
Централен Регистар, за неистакнување телефонски број на ДПИ, за неистакнување натпис дека цигари и алкохол не
се продаваат на малолетници и за слични неверојатно прости прекршоци.
45
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Во неколку градови, во инспекциско–полициска акција затворени се огромен број кафеани,
кафулиња, локали, магацини, производни погони .... на луѓе, за кои се знае дека се мошне
блиски до владеачката партија, па дури и со високи државни раководители. Бизнисмените
велат дека е тоа инцидентно, а правилото е поинакво, односно дека е тоа за пред избори46;
 Стопанствениците се едногласни дека рекетот од политичките партии постои, но само
пред избори. Ако не платиш – идат инспекциите. Многу пати, кога партијата сака да
прослави или да покаже активност “за народ”, бара донации од поголеми бизнисмени, но
понекогаш и од помалите:
- “Ајде не донирај - да те видам. За тоа градоначалниците имаат задолжени луѓе. Ако не
платиш, партијата те опоменува преку инспекторите, најпрво со мала казна, а потоа (ако не
сфатиш) со многу голема”.
- “Сите партии ми дојдоа пред избори и само велат - дај! Смешки: од едната имам повеќе
вработени отколку тие членови. Од една партија дојдоа тројца. Му се јавив на
градоначалникот, а тој вели дека немал врска. Од каде јас да знам кој е од тебе пратен? На
двете големи партии им дадов, ама мора да признаат дека сум им дал. После... морам да ги
извадам тие пари – нејќам со очиве инспектор да видам”.
 Донациите за партиски кампањи, зависат од портфолиото на фирмата47 и од нивната
големина, а формите се најразлични;
Во време на затворањето сеуште не се знаело дека ќе има избори набргу.
За изборни кампањи партиите бараат пари, односно донации (од 1000 до 6-7000 €), а може и ,,колку што ќе
дадеш“... Ако тоа го направиш можеш со нив да се договараш, да ти идат помалку инспекции или да ,,не гледаат“
толку детално... Тоа зависи и од историјата на фирмата. Ако е фирмата од „крадените“ во транзицијата, а посебно ако
е фирмата поголема, бараат повеќе, а од оние фирми кои се „спечалени“ бараат помалку или воопшто не бараат, ако
и фирмата не барала „услуги“ од политиката и институциите. Така, инспекциите во фирмата и што тие ќе најдат при
надзорот, зависи од тој воспоставен однос. Понекогаш рекетот е во плаќање познати пејачки ѕвезди за некои
манифестации.
46
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Постојат случаи (многу се малку и мошне се специфични) на отворени закани до деловните
субјекти од инспекторатите и политичарите. Еден субјект поднесува тужба до Управен суд
после потврдено решение по жалба, а од инспекторатот му се јавува негов познаник и му
вели: “Повлечи ја одма тужбата, зошто ќе те уништиме”;
Имаме друг евидентиран и разгледан случај, каде на деловен субјект инспекторот му се
заканува дека ќе го уништат, ако сака да оди на суд или ако се жали по издадено решение
за глоба, заради тоа што решението било изречено ем за големи злоупотреби од страна на
субјектот, ем како опомена за неговата неблагодарност за простување (прекинување на
постапка) на огромни средства од страна на еден инспекторат;
Нерамномерна примена на надзор и злоупотреба на надзорите има, посебно кај
конкурентски кафеани, кои се во близина. Тогаш еден газда на кафеана, посебно ако е
партиски член или донатор, се поврзува со инспекциите, за да му прават проблеми на
конкурентот. Често, таа партиска припадност не е ниту верификувана од повисоките
партиски инстанци и тие не знаат што прави овој. Тој едноставно, си ја наплаќа партиската
книшка, а негативните поени и одат на партијата;
Инспекциите се употребуваат и да му уништат имиџ на некое кафуле 48
Проблем за ноќните клубови е пригодната дозвола за кафулињата, на празници, да работат
до 3 часот, исто како и ноќните клубови. Имено, овие платиле скапа лиценца, а кафулињата
не, па тоа се смета за нелојална конкуренција со популистичко - политички мотиви.
Инспекцискиот надзор, стечајот и судски разрешници
Има мислења дека инспекторите ја зголемија сивата економија со своите високи казни.

Инспекциите, заедно со полиција доаѓаат после 1 часот, палат светла, влегуваат зад шанковите, легитимираат,
викаат на келнери и газди, ги постројуваат келнерите, за да им ги избројат парите (да ги сложеле со фискалната).
Инаку истите ги нема преку неделата, туку само во сабота и петок, кога има муштерии, иако преку неделата ги нема
или се многу помалку. Тоа е „смрт за овој бизнис“.
48
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- “Ти ме казнуваш, јас затворам и повторно почнувам “на црно” или отворам нова фирма. Тие
што ги затвориле велат: “сум бил будала што сум работел регистрирано”;
- “Им се чини дека ми наштетија со казната? Одма ја затворив фирмата (стечај) и не платив
ништо освен 20.000 денари за стечајот, не ги плаќав работниците, не плаќав придонеси, а
сето време додека бев затворен, работев на црно и заработив повеќе отколку да работам
законски”;
- “На мене немам ништо, ниту на фирмата. Порано се ми беше на фирмата, еднаш ме одраа,
но сум благодарен оти ме опаметија ... Имам сто фирми и на мене и на роднини, пријатели,
па нека казнуваат колку сакаат – јас немам мака”;
- “Има многу глоби, но тие создаваат само револт и ништо друго. И да си казнет за една
работа, пазарот не ти допушта да работиш поинаку, само ќе се криеш повеќе. Самите
инспектори, судии, адвокати, книговодители... сите велат исто: Ајде стечај!”;
- “Не треба да се намали висината на казните, туку бројот на прекршители. Инспекторот
испаднал добар пред шефот што изрекол прекумерна казна, но која корист кога фирмата
побргу ќе затвори, отколку да плати, па шефот и инспекторот сработиле против
државата”;
 Инспекторот одредува дали прекршоците се намерни или ненамерни престапи или
незнаење. Тука е и основата за намалувањето на изречените глоби (записникот е клучен
документ и често е тој напишан многу фрагментирано, што судиите го толкуваа во корист
на глобениот), порано пред судот, а сега пред комисиите;
 “Дури и судиите им се смеат на обвинителите за поведените постапки, кои ги започнале во
инспекторатите, затоа што инспекторите воопшто не размислуваат дека мора да постои
законска основа за кривична одговорност, односно докажана намера”;
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“На суд почнаа да паѓаат инспекторите. Сега Управниот суд уште повеќе им ги турка
решенијата, а и ДУИ почнува да се меша за недонесени решенија, грешна постапка... порано
со Врховен им беше лесно – тие ништо не работеа”;
Имаше намера да се направи посебен портал на кој ќе се објавуваат сите информации
поврзани со некоја стечајна постапка. Сите информации на овој портал ќе биделе јавно
достапни и бесплатни за целата јавност, а тие податоци ќе ги доставувале стечајните
управници преку Одделението за стечај во Министерството за економија (се чека да
бидат донесени предложените измени на Законот за стечај). Во Централниот регистар,
согласно Законот за трговски друштва, се спроведува постапката за доброволна
ликвидација, при што пријавата за ликвидирање се пополнува електронски, се поднесува
до Централниот регистар, заедно со потврда од УЈП дека не должите ништо, која исто така
може да се добие по електронски пат. Потоа се објавува дека фирмата е во фаза на
ликвидација и ако во рок од 30 дена не се појави никаков доверител, кој има побарувања од
таа фирма, настапува фазата упис за бришење и повторно за тоа треба електронски да се
пополни и прати соодветна пријава која ја има на интернет страницата на ЦР и фирмата се
брише.
Високи глоби, казни
Глобите се исти и за големите и за малите фирми, но тие се превисоки и спрема нашите
услови на пазарот. Така, тие се повеќе ликвидација на фирмата, отколку обид за
законитост во работењето;
Мерката привремено затворање на фирмите е премногу строга, непотребна и некритички
се применува. Една работа е да затвориш фирма заради опасност по здравјето и животот на
потрошувачите, но сосема е друга работа да затвориш фирма заради фискална
недисциплина. Подобро е фирмата да работи за да ја плати глобата;
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Мерката привремено затворање ја има насекаде и секој инспекторат може да ја изрече и за
најмал престап;
Не постои степен на казнување, постои една казна за најбанални и за многу тешки
престапи и тогаш инспекторот е доведен до ситуација или да ти прости или да те казни.

Зошто деловните субјекти плаќаат глоби, дури и ако знаат дека е изречена незаконски?
(мислења на деловните субјекти)
“Секој си знае како работи и колку има незаконитост во својата работа. Така, кога ќе ти
дојде инспекторот, гледаш за што те фатил или што ти пишал. Ако ти се чини дека со тоа ќе
запре и нема понатаму да контролира, подобро е да си платиш и да не се буниш, за да не
продолжи и да ти најде се, па да платиш многу повеќе. Ние бизнисмените и тука си имаме
сметка. И инспекторот те глоби точно толку за да не се буниш и да не се жалиш, да одиш по
судови и сл. Таква е играта: ние работиме незаконски, инспекторите тоа го толерираат и
казнуваат подносливо... Ако се работи за политика, тогаш инспекторите одат на тоа да те
затворат, а ако се дојдени само да те опоменат да ја наведнеш главата... можеш да размислиш
дали ти се исплати да платиш, да се жалиш или да одиш во стечај”.
Макроекономски показатели, кои индицираат на големи проблеми, како со
инспекторатите, така и со недостатокот на меритокритичност во работењето
Податоците објавени на интернет страницата на НБРМ покажуваат дека во март 2011 год
во споредба со февруари има 1.380 нови блокирани сметки, со што нивниот вкупен број се
искачил на 94.029. За една година, тој број се зголемил за дури 30 илјади. И додека постојано
растат блокираните, се намалуваат отворените сметки. Во март 2011 година имало вкупно
3.321.291 отворени сметки, за разлика од јануари 2010, кога имало вкупно 3.451.966 сметки. Од
април 2010 г. до истиот период во 2011 во Македонија имало 29.143 нови блокирани сметки, а
само во првите четири месеци од 2011 бројот на блокирани сметки пораснал за 4.643
(континуиран нагорен тренд).
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ЦР најави дека ќе отвори Црна листа на фирми. Доколку на некое правно лице му се
блокира сметката, за што ЦР ќе добива податоци од Клириншката куќа на дневна основа,
правното лице и сите физички лица кои се јавуваат како актери во тоа правно лице нема да
може да основаат нова фирма.
Воведени се три основи според кои ќе се формира "црна листа".
Првата основа се изречени прекршочни и кривични санкции49 кон правните и физичките лица
во субјектите, втората основа се блокирани сметки и третата основа се отворени стечајни
постапки50 врз правни лица. Тој регистар ќе се полни во комуникација со судовите, банките
преку Клириншката куќа и за стечајните постапки преку стечајните судови51.
Транспарентност или...?
Не може да се дојде до официјален статистички податок кој ќе ја покаже состојбата на
(не)ликвидност во економијата, ниту пак, на внатрешната задолженост на државата.
Централниот регистар веќе не ги објавува сопствениците на фирмите (може да се види само
адресата на компанијата, основната главнина и нејзината дејност). Во Централниот депозитар
јавно се достапни само имињата на сопствениците на над 5% од акционерскиот капитал на
фирмите кои се регистрирани како А.Д.
Институциите не смеат јавно да ги објават имињата на компаниите кои најмногу
продаваат во странство или за кредитната изложеност на фирмите (кредитен рејтинг на секоја
Потребно е претходно во судска постапка да биде изречена санкција за забрана за вршење дејност, должност или
функција за правното лице и за физичкото лице, која ја евидентира Централниот Регистар.
50 За акционерските друшта забраната за основање нова фирма во случај на блокирање на сметката ќе важи за
доминантните сопственци. За сите останати помали акционери, нема да важи таа забрана.
51 Правното лице врз кое е отворена стечајна постапка нема да може да основа фирма или да се јави како основач во
ниту една друга фирма. Значи, забраната важи само за правното лице кое е во стечај, а не и за физичките лица кои се
јавуваат како основачи или управители.
49
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компанија, кој во посебен кредитен регистар го има НБРМ, која строго ги чува овие
информации и им ги дава само на банките, од каде што им се тие информации), пензиските
фондови во Македонија, кои не објавуваат колку пари загубија од падовите на светските берзи,
ниту МАПАС, како нивни регулатор, дневно не ги објавува промените на вредноста на
средствата со кои управуваат, иако во раце им се 240 милиони €, пари кои граѓаните со закон
се обврзани секој месец да ги одвојуваат од своите примања.
Македонските акционерски друштва беа натерани да котираат на берза. Ни денес
Комисијата за хартии од вредност не може да ги натера компаниите редовно да поднесуваат
финансиски извештаи и да објавуваат ценовно чувствителни информации.
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Закон за инспекциски надзор52 - извадоци
Чл. 1 ...со овој закон… (1) ... се уредуваат основните начела на Инспекцискиот Надзор...
Чл. 4 ст. 3: Секој може да поднесе иницијатива за поведување на постапка за ИН.
Чл. 6 ст. 2: СН, во текот на постапката на ИН, може да предлага и да поднесува докази кои се од значење
за утврдување на целосната фактичка состојба.
Чл. 7 Пред преземањето на ИМ за отстранување на недостатоците утврдени кај СН, инспекторот е
должен да им даде можност на СН да се изјаснат за фактите и околностите кои се утврдуваат при ИН.
Чл. 8 ст. 3: Поради обемот или сложеноста ИН може да вршат повеќе инспектори, но (4) ... се составува
еден записник и се донесува еден инспекциски акт кој се потпишува од сите инспектори кои учествувале
во надзорот.
Чл. 9 - (1) Инспекцискиот надзор е јавен; (2) Инспекциските служби во рамките на своите законски
овластувања, ја информираат јавноста 53 за својата работа.
Чл. 10 - (1) При ИН инспекторот ги презема само оние инспекциски мерки.., кои се неопходни..., при што
особено се внимава да не се попречува ефикасното функционирање на субјектот..
Чл. 11 - При вршењето на ИН инспекторот првенствено врши превентивна функција, а изрекува ...
санкции тогаш кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на надзорот.
Чл. 23 - Обврски на инспекторот
2) да го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на вршењето на ИН, освен
ако со закон поинаку не е утврдено или ако со таквото известување ќе се намали ефикасноста на
надзорот, или заради заштита на јавниот интерес,...
5) да ја чува тајноста на класифицираните податоци;
Сл.Весник на РМ, бр. 50/2010, 161/2010 и 157/2011. - извадоци од законот, корисни за стопанствениците. Со овој
закон генерално се уредуваат, координираат... сите инспекторати, се уредува самата постапка на надзор... и треба да
послужи инспекторите од сите инспекторати да работат на ист унифициран начин.
53 Со Законот за државни службеници овој став е дерогиран, заради тоа што државните службеници не смеат да
даваат изјави без одобрение од надредениот.
52
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7) да го извести одговорното лице... на надзорот за законскиот основ за вршење на надзор;
Чл. 24 - (1) При вршење на ИН инспекторот е овластен: Буквално за се и сешто!!!
(2) Ако е оправдано – потребно е ... во согласност со закон може да:
1) побара од СН или од лице вработено кај него, кое има овластување за тоа, да отвори и дозволи пристап
во која било просторија, затворен сад, машина или средства и
2) побара од кое било лице кое има овластување за тоа, да обезбеди пристап до кое било досие,
вклучително и компјутерско досие, простории, затворен сад или машина.
(3) Идентичноста на копијата со оригиналот на фајловите, документите, доказите и информациите ја
потврдува СН со свој печат и потпис или неговиот вработен со потпис.
Чл. 25 - Права и обврски за отстранување на неправилностите
(1) ... инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот:
1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;
2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во зададен рок ...;
3) привремено да му забрани вршење на дејност, професија или должност;
4) привремено да му одземе предмети и средства со кои е сторено кривично дело или прекршокот...;
5) да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и
6) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.
(2) ... инспекторот може да врши и други овластувања и одговорности во согласност со закон.
Чл. 26 - Известување на надлежниот орган
(1) Ако во вршењето на ИН инспекторот утврди неправилности за чие отстранување не е надлежен,
записнички ги констатира и го известува надлежниот орган.
Чл. 27 - СН е должен да постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот.
Чл. 28 - СН во постапката на ИН е должен (1) .. на инспекторот да му овозможи непречено вршење
на ИН, ... (2) .. да му ги обезбеди условите неопходни за непречена работа ... (3) .. да му овозможи во
определениот рок пристап до просториите, производите, документите или кое било друго средство...
(4) .. по писмено барање на инспекторот да го прекине работењето за време на ИН, доколку
инспекторот на друг начин не може да го изврши надзорот и да ја утврди фактичката состојба; (5)
Инспекторот може од СН да побара да изврши некоја активност во ИП поради целосно утврдување на
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фактичката состојба и да определи рок за извршување ... (6) по писмено барање на инспекторот, во
рокот определен со барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци,
извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на ИН.
Чл. 29 - (1) СН има право да дава изјави на записник и забелешки во однос на законитоста на
постапката на ИН, односот на инспекторот или точноста на утврдената фактичка состојба, со
образложение за причините за тоа; (2) СН има право да одбие да го потпише записникот, ако не се
согласува со фактите кои се наведени ... или ако му е оневозможено правото од ставот (1) на овој член;
(3) Одбивањето да се потпише записникот не го спречува натамошниот ИН.
Чл. 30 - (1) За непречено вршење на ИН и за извршување на изречените мерки одговара СН и
одговорното лице во СН; (2) СН, односно одговорното лице во СН е должно веднаш по истекот на рокот
определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да го
извести инспекторот дали се извршени наредените инспекциски мерки.
Чл. 31 - Обврски за другите лица
(1) Лицето кое не е субјект на надзорот во постапката на вршење на ИН е должно да овозможи вршење
на инспекциска проверка кога постои основано сомневање дека во неговите простории и објекти се
врши дејност или се наоѓаат предмети кои се во врска со ИН.
(2) Ако лицето кое не е субјект на надзорот не дозволи вршење на инспекциска проверка, кон него ќе се
применуваат овластувањата кои инспекторот ги има како кон СН.
Чл. 33 - Вршење надзор без присуство на субјектите на надзорот
(1) Ако инспекторот на денот на кој го најавил ИН, не го затече одговорното лице кај субјектот на
надзорот или физичкото лице кај кое е потребно да се изврши инспекцискиот надзор, инспекторот
на местото на надзорот ќе му остави покана во определено време да биде присутен заради надзорот.
(2) Подоцнежното оштетување, уништување ... на поканата не влијае на уредноста на доставувањето.
(3) Ако лицето од ставот (1) на овој член не се јави на поканата, инспекторот ќе изврши надзор во
присуство на службено или друго лице.
Чл. 34 - Попречување на инспекторот
(1) Инспекторот ќе го предупреди или ќе го отстрани лицето кое го попречува ИН.
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(2) Ако инспекторот процени дека ИН не може да се изврши ни со преземање на мерките од претходниот
став, ќе побара асистенција од орган на државната управа.
Чл. 37 - Записник
(1) За извршениот ИН, инспекторот по правило составува записник на самото местото..
(2) Инспекторот и СН го потпишуваат записникот по завршувањето на ИН. На СН му се предава примерок
од записникот.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, ... записникот се составува во службените простории на
инспекциската служба во рок од три дена од денот на надзорот со образложение за причините за тоа.
(4) Примерок од записникот од став (3) на овој чл. му се доставува на потпишување до СН. Доколку СН
во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот не се произнесе во однос на доставениот записник
или не го врати потпишан на инспекторот, се смета дека СН е согласен со записникот од ИН.
(5) Ако СН одбие да го потпише записникот, инспекторот ќе ги наведе причините за одбивањето.
(7) Записникот мора да биде составен јасно и разбирливо.
(8) Записникот треба да содржи приказ на утврдената фактичка состојба при ИН.
Чл. 40 - Во ИН инспекторот донесува заклучок и решение.
Чл. 41 - (2) Писмен заклучок се донесува само во случаите кога на заклучокот е дозволена жалба.
(3) Заклучокот ... не се донесува ако СН се откаже од правото на жалба на записникот.
(4) Ако при ИН не се утврдени недостатоци или утврдените недостатоци се отстранети во текот на
ИН, односно до донесувањето на заклучокот од ставот (2) на овој член, инспекторот за тоа задолжително
донесува заклучок за запирање на постапката.
(5) Против заклучокот ...незадоволната странка има право на жалба или друг вид правна заштита....
Чл. 42 - Решение
(1) Ако инспекторот .. утврди дека е повреден закон или друг пропис, со записник ги констатира
утврдените неправилности и со решение го определува рокот во кој треба да се отстрани недостатокот.
(2) Ако со закон е предвидено дека за утврдената неправилност може да се определи инспекциска мерка,
инспекторот е должен со решението да ја определи таа мерка.
(3) Инспекторот решението од ставовите (1) и (2) на овој член, ..., ќе го донесе без одлагање, а најдоцна
во рок од 8 дена од завршувањето на ИН, ако ...не е определен пократок рок.
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(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, инспекторот може да изрече ИМ со усно решение на
записник, кога ќе оцени дека ...
(5) Во случајот на став 4, инспекторот е должен во рок од 3 дена ...да донесе писмено решение.
Чл. 43 - (1) Против решението на инспекторот може да се изјави жалба во рок од 8 дена од приемот на
решението ако со закон не е предвиден пократок рок; (2) По жалба против одлуките на инспекторот во
инспекторат одлучува посебна комисија... (4) ...во рок од 30 дена од приемот на жалбата.
Чл. 44 - Инспекциските служби ги објавуваат инспекциските акти на нивната веб локација во рок од 3
дена од донесувањето на актите од чл. 40 (заклучок и решение), ..со .. заштита на личните податоци.
Чл. 47 - При земањето на примерок инспекторот е должен:
1) во исти услови и во исто време да земе најмногу 3 примероци во количина потребна за испитување
(за прва анализа, за втора анализа по барање на СН и за супер анализа);
2) да состави записник за земањето на примерок;
3) примероците да ги запечати и прописно да ги означи;
4) да го достави без одлагање примерокот за првата анализа до институција стручна за вештачење, а II
и III примерок да ги чува во соодветни услови;
5) да го извести писмено и без одлагање СН за резултатите од анализата;
6) да го достави без одлагање II примерок на анализа до друга стручна институција по барање на СН и
7) да го утврди со посебен заклучок износот на трошоците што настанале во текот на постапката, во
случај кога примерокот не соодветствува со пропишаните стандарди.
Чл. 48 - Ако СН при земањето на примерокот за анализа не бара истовремено земање примерок за II
анализа, не може да ги оспорува резултатите од добиената анализа.
Чл. 49 - Оспорување на резултатите од анализата
(1) СН може да ги оспорува резултатите од анализата на I примерок со барање за вршење анализа на II
примерок (земен во исто време и на ист начин), во рок од 3 дена од денот на доставувањето на
резултатите од анализата на I примерок.
(2) Се претпоставува дека СН е согласен со резултатите од анализата на I примерок, доколку
барањето за анализа на II примерок не го достави во пропишаниот рок.
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(3) Ако резултатите од анализата на II примерок не се во согласност со резултатите од анализата на I
примерок, за правно валидна ќе се смета анализата на II примерок.
(4) Анализата на II примерок не може да и се довери на стручната институција која ја извршила
анализата на I примерок.
Чл. 50 - Супер анализа
(1) Ако инспекторот не се согласува со резултатите од анализата на II примерок, може во рок од 3 дена
од приемот да бара супер анализа, освен ако резултатите од анализата на I и II примерок се исти.
(2) Супер анализата не може да ја врши институција која ги вршела претходните анализи, освен ако нема
други институции и ако инспекторот и СН се согласат анализата да се довери на една од институциите
која веќе вршела анализа.
Чл. 51 - Трошоците од анализата ќе ги сноси СН, ако се утврди дека земените примероци не одговараат
на пропишаните стандарди; надлежната инспекциска служба ќе ги сноси трошоците ако се утврди дека
примероците одговараат на пропишаните стандарди.
Чл. 52 - Привремено одземање на предмети заради обезбедување на докази
(1) Инспекторот може во рамките на вршењето на ИН, привремено да одземе документи, стока и други
предмети кои можат да послужат како доказ во соодветната постапка.
(2) Одземањето на предметите ... трае до донесувањето на правосилна одлука...
Чл. 54 - Задолжително издавање потврда за привремено одземени предмети и списи
(1) Инспекторот му издава потврда на СН од кого привремено се одземаат предмети и списи.
(2) Потврдата .. содржи податоци.., правната основа ..., точно назначување на предметите и списите по
вид, количество, потпис од одговорното лице на субјектот на надзорот и други податоци потребни за
идентификација на одземените предмети и списи и потпис, име и презиме на инспекторот.
Чл. 57 - (1) Кога инспекцискиот орган ќе утврди неправилности од поголем обем или неправилности со
кои се загрозува животот или здравјето на луѓето или на животната средина и во други случаи
определени со закон, инспекторот привремено ќе забрани вршење на дејност со запечатување на
просториите, објектите, градилиштата, опремата, … до отстранување на неправилностите.
Чл. 60 - (1) Трошоците од ИП која е завршена без изрекување ИМ ги сноси инспекциската служба,
ДЗПНО; (2) Трошоците од ИП која е завршена со изрекување ИМ ги сноси СН, ДЗПНО;
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(3) За трошоците на постапката кои се познати во моментот на донесувањето на решението се одлучува
во самото решение, а доколку трошоците не се познати во овој момент се одлучува со посебен заклучок.
Чл. 61 - (1) ИН може да се врши истовремено од страна на повеќе инспекциски служби.
XII. Прекршочни одредби
Чл. 63 - (1) Глоба од 2.000 до 3.000 € ... ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:
1) не постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот (чл. 27);
2) на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (чл. 28 ст. (1));
3) на инспекторот не му овозможи во определениот рок пристап до ... (чл. 28 ст. (3)) или
4) на инспекторот во определениот рок со барањето не му достави или подготви точни и целосни
податоци, ..материјали или други документи кои се неопходни за извршување на ИН (чл 28 ст (6)).
(2) од 1.000 до 1.500 € .. ќе му се изрече и на ОЛПЛ за прекршоците од овој член.
(3) од 1.000 до 1.500 € .. ќе му се изрече на физичко лице за прекршоците од овој член.
Чл. 64 - За прекршоците од член 63 на овој закон, ... инспекторот е должен на сторителот на прекршокот
да му предложи постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.
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Инспекциски надзор од страна на
надворешната контрола на Управата за јавни приходи
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Управа за Јавни Приходи (УЈП)54

-

Даноци, кои ги прибира УЈП и обврски:
ДДВ , Данок на добивка, Данок од вкупен приход
Персонален данок и придонеси по основ на плати, Персонален Данок по други основи
Залихи на лице – место, од аспект на разни даноци
Состојба на побарувања и обврски (заради правилно пресметување на даночни обврски)
Паралелни контроли – по барање на други инспекции
Контрола на данок на имот, негово стекнување
Секој вид даночна евазија

УЈП е ударна тупаница на властите. За утеха, така е во цел свет. Стопанствениците под
“УЈП” ја подразбираат само надворешната контрола (таа е синоним за УЈП), иако тоа е само
мал дел од целата конституција на оваа институција.
Нашата УЈП произлезе од Службата за општествено книговодство – институција која имаше
силен капацитет, едукативна, регулативна и репресивна функција. Денес, УЈП е променета по
урнек на високо развиените демократски земји, а инструменталната функција на овие власти е
длабоко скриена – што кај нас не е случај и видливи се “политичките опашки” во одлуките и
постапките, но тоа е во склад со високото ниво на јавна толеранција на секаков вид
промашувања и инструментализации во водењето на политиката. Тоа е мошне негативно
делотворен фактор за општата доверба на стопанството и граѓаните во оваа институција.
Истражувањата ги опфаќаат само аспектите на работата на УЈП поврзани со нивните надворешни контроли или
она што стопанствениците го гледаат како “инспекции од УЈП”. Во креирањето на овој дел стручно бевме советувани
од Миле Бошевски, поранешен инспектор на УЈП од Битола, а исто така, во овој дел е инкорпориран и неговиот
експертски труд.
54

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

55

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Денес даночните власти во светот, скоро редовно, имаат повисоко оперативно и
репресивно ниво и власт над другите инспекторати. Нивните стручни и раководни лица се
високо едуцирани и специјализирани, како по вештините на откривање даночна евазија, така и
по одредени видови бизниси и видови криминал. Тие се високо платени, со серија бенефиции,
но имаат и високи етички стандарди и чувство за поддршка на деловниот сектор, акти – кои ги
обврзуваат на морално работење и висока контрола на работењето, од што зависи нивното
напредување во струката. Политичките инструментализации се концентрирани само во
високите ешалони на властите и бизнисот и тие (скоро редовно), се невидливи за јавноста.
Кај нас тоа не е така и основните принципи на напредување во кариерата воопшто не ги
подржуваат овие принципи, а грижата за деловниот сектор, одржувањето на постојана даночна
дисциплина на пазарот, заштитата на пазарот од нелојална конкуренција, едукативната
функција на инспекторите, заштитата на државните интереси... се на ниско ниво.
Тоа не значи дека таму нема подобрувања! УЈП е институција која направи најсилни
исчекори во остварување на сопствената мисија и има имплементирано доста системи за
следење на законитоста на пазарот, едукација на инспекторите, реорганизации... резултатите
се видливи во многу поефикасното собирање на даноци, откривање системи на даночна евазија
и финансиски криминал. Основниот проблем на УЈП лежи во високото инволвирање на
политиката во нејзината работа и тоа на сите нивоа55. Политиката тоа уште помалку го
разбира, па постојано бара да постави послушни раководители. Овие се послушни, но
сработуваат малку и за себе “под иста фирма”, што значи дека за своите малверзации и
55Интервју

со инспектор на УЈП: ...во...едно место 3 пати за четири години сменуваа раководител, додека не го најдоа
правиот, најнеспособниот... кој на шефицата од Скопје и вели: “Еве, полнам буџет”. Првиот раководител бил сменет
заради тоа што еден инспектор отишол во фирма – во која не требало да оди, изрекол решение и не сакал да го
смени наодот дури и кога шефовите го барале тоа од него. Тој се држел на својот наод. За да не им се случуваат такви
работи, тие морале да постават потполно послушен раководител...
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“искористување на ситуацијата” велат дека се “наредени одозгора”. Тоа има влијание врз
конкретното работење, а со тоа и со општото мислење на деловниот сектор за УЈП.
Следењето на даночните закони е посебна приказна и многу е тешко ефикасно да се
следат промените, кои се (најчесто) неразбирливи, порестриктивни од порано, се декларира
едно, а резултира со спротивен ефект, постојано се нормира и притиска, што го води законот до
неупотребливост. Експертите од УЈП заговараат постоење на професионално стручно тело за
следење на тие промени, следење на ефектите на примената на даночните закони на теренот и
брзо реагирање, со барање законски измени (посебно во Законот за вршење сметководствени
работи), но иницијативи “од долу – кон горе” во УЈП и Министерство за финансии не успеваат, а
и никој сериозно не смее да притиска во таа насока, затоа што може да им се случи телефоните
на УЈП и МФ за нив да замолчат.
Анализа на проблеми поврзани со надзорот и законските акти, кои
ги обезбедува УЈП
Не е лесно да се изврши таква анализа, како заради сувопарноста на материјалот, кој бара
постојано толкување на одредени членови (и самите инспектори, општини, институции...
постојано бараат автентични толкувања од службите на УЈП) и расчистување на различната
примена во исти ситуации. Едноставно, експертите – легислатори на УЈП и МФ уживаат во
својата надмоќ и во измачување на инспекторите и книговодителите со високопарниот
вокабулар, во кој, во одреден момент не се знае кој што треба да направи, на кого се однесува
кажаното, редоследот на извршувањата на дејствијата, како и со реченици во кои се пробува да
се опфатат сите и секакви можни ситуации и служат за да не се употребува позитивна или
негативна енумерација на случаи и можности. Така, во овие анализи се земени
карактеристични случаи и неспорни ситуации, кои се случиле. Сите тие се проблемски
изложени и можат да бидат доста корисни за книговодителите и деловната заедница.
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I.

Законски неможности за одлагање на плаќањето56, дури и кога постои судски или
управен спор, кога е проблемот настанат по грешка на УЈП или во случај кога се работи за
гаранција за обезбедување на плаќањето57.
 Член 175-ѓ (став 1) Ако решението по жалба целосно или делумно зависи од прашање
кое е предмет на судска или на управна постапка, министерот за финансии... може
привремено да ја прекине постапката до решавање на постапката; (став 3), но не мора.
Против одбивање на барањето за привремено прекинување на постапката не се дозволени
правни лекови. Тука законодавецот не се запрашал што ако нема одговор по барањето?
Легислаторот, во желбата да овозможи “суперзаштита” за министерството, заборавил
дека за сите нерегулирани ситуации на сила стапува ЗОУП!!!
II. Непостоење ефективен правен жалбен лек против решенијата на УЈП
 Жалбената постапка до Министерството за финансии кај инспекторите
предизвикува смеа, а бизнисмените не можат да сфатат што да се прави. Таа е потполно
невозможна, аматерска и беше донесена само заради владината празна декларација дека
“молчењето значи одобрување”, па затекнатата даночна администрација, која редовно
Според Законот за даночна постапка издаден во Сл.Весник на РМ бр.13/2006, со последни измени во бр. 39/2012.
Чл. 111-а: продолжувањето на достасаноста може да биде и без гаранција, за даночните обврзници кои во
претходниот даночен период немаат даночни долгови;
Чл. 111-д: Против решението со кое е одбиено барањето за одлагање на плаќањето на даночниот долг, даночниот
обврзник има право да поднесе тужба до Управен суд.
Чл. 154: Методологијата за утврдување почетната вредност на недвижноста ја уредува министерот за финансии
Чл. 155 (ст. 9): Недвижноста може да се продаде по цена пониска од утврдената почетна вредност или по цена
пониска од 50% од утврдената почетна вредност, ако со тоа писмено се согласи должникот во присилна наплата.
(ова било извор на многу манипулации, кога даночен долг од милиони евра е обезбеден со напумпана проценка на
евтина недвижност, која реално чини и до 20 пати помалку од долгот).
Чл. 172 (ст. 1): Против даночен управен акт даночниот обврзник може да поднесе жалба. (ст. 2) Жалба може да се
поднесе и кога УЈП, по барање на даночниот обврзник, не донела даночен управен акт во рокот утврден со закон.
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доцни или брза (како што министерот сака), се сети како зборовите на Претседателот на
Владата да ги обезвредни58. Заради тоа, кога се жалите против решение на УЈП, 1. поднесете
Чл. 174: Жалба против даночен управен акт се поднесува во рок од 15 дена од доставувањето;
Чл. 175: По жалбата одлучува министерот за финансии или од него овластено лице во рок од 45 дена; Чл. 175-е:
Жалбата со сите списи, надлежната организациона единица на УЈП е должна да ја достави до МФ во најкраток
можен рок (не се кажува кој е тој рок).
Чл. 175-з: Доколку министерот за финансии ... не донесе одлука по жалба во рок, подносителот на жалбата може да
го извести Државниот управен инспекторат (ДУИ) во рок од 5 работни дена. ДУИ е должен во рок од 10 дена од
денот на приемот на известувањето ... да изврши надзор во МФ и во рок од 3 работни дена од денот на извршениот
надзор да го информира подносителот на жалбата. Инспекторот од ДУИ по извршениот надзор ... донесува решение
со кое го задолжува министерот за финансии, во рок од десет дена да одлучи по поднесената жалба и да го
извести инспекторот за донесената одлука. Доколку министерот за финасии не одлучи во рокот... инспекторот ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната
инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кои министерот за финансии ќе одлучи по
поднесената жалба за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Инспекторот во рок од 3
работни дена ќе го информира подносителот на жалбата ...
Доколку министерот за финансии не одлучи и во дополнителниот рок, инспекторот во рок од 3 работни дена ќе
поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на жалбата... Доколку
инспекторот не постапи по известувањето, подносителот на жалбата во рок од пет работни дена има право да
поднесе приговор до писарницата на директорот на ДУИ. Доколку директорот нема писарница приговорот се
поднесува во писарницата на седиштето на ДУИ. Директорот на ДУИ е должен во рок од 3 работни дена од денот на
приемот да го разгледа приговорот и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од
подносителот на жалбата и/или не поднел пријава, директорот на ДУИ ќе поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот, и ќе определи
дополнителен рок од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е
спроведена постапка согласно со законите и во рок од 3 работни дена од денот на извршениот надзор да го
информира подносителот на жалбата за превземените мерки. Доколку инспекторот не постапи и во
дополнителниот рок од пет работни дена, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежен јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на
жалбата ... Во случајот кога инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на жалбата и/или не
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Жалба до Министерство за Финансии во рок од 15 дена, преку Подрачната единица на УЈП,
чекајте 45 дена да ви одговорат, 2. поднесете Информација до ДУИ за најдоцна 5 дена –
после тие 45 дена чекање, па чекајте уште 13 дена откако сте ја поднеле Информацијата, 3.
Без разлика дали одговорил или не инспекторот од ДУИ, чекајте уште 18 дена и потоа 4.
Поднесете Тужба до Управен суд и не превземајте ги останатите чекори, кои се
предвидени со закон, но се чиста глупост и замајување; Сепак, ако сакате, вие превземете ги
и останатите чекори од член 175-з, но можете да тужите на Управен суд и да си ја терате
управната постапка истовремено;
 Инспекторите од УЈП се прашуваат зошто МФ да решава во втор степен за предмети на
УЈП? Ним им е јасно дека е тоа концентрација на моќ во МФ, односно дека со тие измени каде
УЈП е развластен од второстепените постапки, не е во можност да си ја поправи
евентуалната грешка (МФ сака “малите играчи - инспекторите” да не учествуваат во
големите игри) и го губи кредибилитетот пред стопанството. МФ (не само политичкото,
туку и административното ниво) нема да има проблем со мали случаи и случаи каде е се
регуларно, туку со големите пари, каде инспекторите можат да решат спротивно од нивната
поднел пријава, директорот на ДУИ веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го
спроведе надзорот веднаш.
Директорот на ДУИ во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на жалбата за превземените мерки.
Доколку директорот на ДУИ не постапи по приговорот упатен до него, подносителот на жалбата може да поднесе
пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
Доколку министерот за финасии не одлучи во дополнителниот рок од 10 дена (ст. 4 на чл. 175-з), подносителот на
жалбата може да поведе управен спор пред надлежниот суд. Постапката пред Управниот суд е итна.
Чл. 176 (ст. 1) Против решението по жалба даночниот обврзник може да поднесе тужба пред Управен суд (УС) на РМ.
(ст. 2). Поднесувањето на тужбата не го спречува извршувањето на даночниот управен акт (сепак, најдобро е да се
поднесе тужбата до УС и уште подобро е да се ангажира адвокат кој е упатен во даночна и/или управна
постапка).
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волја. Постои настан, кој сето тоа го иницирало, кога инспектор сакал потполно чесно да си
ја заврши работата и не подлегнал на притисоци, а политиката тоа не го сака;
 Кога МФ ќе укине решение на УЈП, наплатените пари од стопанственикот треба да му се
вратат, но тоа е само номинално и во практика не функционира. Во практика, УЈП сумата ја
зема како даночен аванс или му издава ново решение за задолжување со данок, а понекогаш,
посебно ако си ги бараш парите назад, може да испратат нова инспекција, која ќе те глоби
токму толку – колку што ти должи (овде не се говори за неплатен даночен долг, кој
инспекторот го констатирал);
 Странката, која добила укинување на решението на УЈП, може да го тужи УЈП за изгубена
заработка, настанати штети, но тоа не се користи (бизнисмените се плашат), па УЈП со тоа
нема грижа и слободно си работи. Ако се случи да има такви тужби, тоа би допринело за
подобрување на начините на постапување на инспекторите од УЈП.
III. Прекршочна постапка
 Постапката за надзор е пропишана во ЗДП (претходно детално опишана)59;
 Постапката за порамнување се предлага пред да се оди на прекршочна комисија60;
 Во ЗДП предвидена е и постапка за едукација61 на СН, но тоа не се користи во практика.
Чл. 178-г (ст. 5) Доколку овластеното лице констатира прекршок, го состави записникот ... и го понуди заради
потпис, а сторителот не се согласува со констатираниот прекршок, односно одбива да го потпише записникот,
овластеното лице на самото место ќе му врачи покана за плаќање глоба, (ст. 7) Сторителот е должен во рок од осум
дена од денот на приемот на поканата да ја плати глобата. (ст. 8) По истекот на рокот, во случај да не е платена
глобата, овластеното лице поднесува барање за поведување прекршочна постапка до Комисијата за прекршоци.
60 Чл. 178-г (ст. 1) ... на сторителот на прекршокот ќе му предложат постапка на порамнување, пред да го поднесат
барањето за прекршочна постапка; (ст. 2) Постапката за порамнување е задолжителна. (ст. 4) Во случај кога
сторителот се согласува со констатираниот прекршок, овластеното лице е должно на сторителот да му издаде
платен налог (во практика не мора, ако прекршокот се нормира како “ненамерен престап”, “небрежност”, “техничка
грешка”).
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 Прекршочната комисија62 при УЈП работи по Правилник за работа и нема можност да
донесе било какво намалување на казната, под законскиот минимум. Судиите имаа таква
можност (оние постапки, кои се започнати пред законските промени со Законот за
прекршоци), која ја користеа, па можеа казната да ја симнат и под законскиот минимум.
Комисијата и судовите работат по материјалните закони (закон за ДДВ, за персонален данок
од доход, данок на добивка .... и по процесните закони, како ЗДП, Закон за прекршоци, ЗОУП).
Сепак, основен закон за Комисијата е материјалниот закон, а во постапката - ЗДП, додека за
судиите тоа беше Законот за прекршоци.
IV. Нарушување на пазарот
 Се врши преку увоз на големо од странство од страна на велетрговецот, кој ја внесол
робата со многу ниски фактурирани цени на производот, која на деловните потрошувачи им
ја даваат дел во кеш - дел на фактура. Фактурираната цена е многу ниска како на царинската
документација, но доплаќаат во готовина до цената, која ја бара продавачот. На пр. им
продаваат без документ 300 пара патики, за кои деловниот купувач плаќа по 400 ден. од
парче во готово, а му фактурира уште 30 пара патики по 100 ден., за кои купувачот доплаќа
во готово уште по 300 ден.. Така, кога деловниот купувач ги продава патиките во
малопродажба на пр. по 800 ден., нему му се јавува заработка од 700 ден., иако заработката е
само 400 ден. Оваа голема разлика подлежи на даночење, па затоа тој гледа да не издава
фискални сметки.

Чл. 178-д - Постапка за едукација
Чл. 178-а (ст. 2) Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок... (ст. 9) Против решенијата
на прекршочниот орган може да се поднесе тужба за поведување на управен спор. Чл. 178–в (ст. 4) Комисијата за
прекршоци работи и одлучува само во полн состав.
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Пазарот бара евтина стока, а оваа “Битпазарска стока63” е најевтина и трговците немаат
избор, зашто ќе пропаднат. Со тоа се принудени да купуваат стока од таму, со многу ниски
набавни цени на документ. Тоа е извор на даночна евазија?
 Има и спротивен случај каде фактурата по парче стока носи висока цена, а не се
пријавени вистинските количини (на пр. Марамчиња, кои реално чинат 10 денари по парче,
на фактурата се пишуваат по 240 ден. по парче, но купувачот не добива 10 парчиња по 240
ден. туку добива 240 парчиња за истите пари). Во продажба, малопродавачот ќе ги продава
марамчињата со “загуба”, но може на фискална да искуца само 10 парчиња. Причина за
ваквата нелогичност е што велетрговецот во фактурата и царинските документи има
наведено една стока, а увезува сосема друга.
 Пазарот е нарушен и со друг вид стока, која се увезува многу евтино, заради царинско
декларирање на еден вид производи, а во камионите има друг вид стока. Тоа води до
потребата да не се издаваат фискални сметки, заради тоа што нема толку висок влез на
таков вид производ или воопшто нема таков производ (купува блузи, продава боди или
пишува “детска играчка”, а добива водени боички).
 “Странците” се одлично запознаени со условите на нашиот пазар64 и не сакаат да
влегуваат во компликувани сценарија. За нив е “компликувано” се она што не е законско и за
што мора да се ангажира политичкиот фактор. За нив не претставува проблем да
инвестираат и да превземат ризик. Еден од нив вели дека “ризикот му е второ име”, но
протекцијата, нерамномерната примена на закони, лошото и корумпирано судство и
регулаторни тела се непремостливи фактори за влез на нашиот пазар.
Овој израз е земен само како препознатлив синдром, а се однесува и на сите други појави од ист вид или суштина.
Постојат 3 главни адвајзинг куќи во Македонија, кои ги советуваат потенцијалните инвеститори за условите на
пазарот и сите тие ги знаат овие ризици и им ги презентираат, по што странските инвеститори се откажуваат од
инвестирање, освен во случај кога се во “дил” со владата.
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 Стопанствениците знаат дека постојат фирми, кои не се ДДВ обврзници, а истовремено
работат со десетици милиони евра промет (на пр. и фирмата на Рамковски не била ДДВ
обврзник одредено време, иако имала дистрибуција на стоки во цела Македонија, а сето тоа
инспекторите на УЈП “не го знаеле”, иако ги имаат банкарските сметки пред себе на
компјутер во реално време).
 Некои фирми (и тоа поголеми) употребуваат 2 различни фискални апарати, пред 19 и
после 19 часот. Вториот апарат, се разбира, е нефискализиран и податоците од него не се
регистрираат во промет. Стопанствениците овие работи ги знаат и се прашуваат дали е ова
направено во дослух со некој инспектор или раководител на УЈП. Ист ваков случај се јави
дури и со наплата на патарини со фалширани фискални сметки.
 Постои пазар на фискални сметки на црно, но овие “услуги” можат да ги користат само
посилните и побогати фирми.
 Постојат и фирми, кои се составени од 2 правни субјекти, од кои едниот е ДДВ обврзник,
а другиот не. Така, во ист локал, во зависност од потребата можат да се користат фискалните
апарати од ДДВ обврзникот и од оној, кој не е ДДВ обврзник. Тоа не може да помине без
знаење на инспекторатите и/или повисоки инстанци во политиката.
 Постојат големи фирми, кои увезената стока, легално увезена, ја продаваат под
набавната цена во странство. Како е тоа можно се прашуваат стопанствениците, но тоа ги
уништува другите увозници и малопродавачи.
V. УЈП и стечајната постапка
 Стечајот е секогаш извор на корупција, злоупотреби, малверзации.
 Кај нас не важи правилото дека е подобро субјектот “да го оставиш во живот” – иако е
должен, отколку да го ликвидираш, па никој нема да не си ги наплати побарувањата (ниту
УЈП, ниту доверителите). Самата одлука дали ќе биде дозволено субјектот да се
реорганизира и санира (само големи субјекти), најчесто е предмет на политички одлуки и
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“сиви деловно-административни” кругови, посебно ако субјектот има долгови кон УЈП.
Тогаш, најчесто, УЈП го ликвидира субјектот преку “надуена” проценка на даночниот долг,
премалку преценети објекти и капитал на фирмата и преку долгите периоди во кои се
претпоставува дека имало даночна евазија, за кои се пресметуваат камати.
Ако фирмата има интересен имот, од кој можат инволвираните во процесот на стечај да
имаат корист (на пр. некој да купи деловен простор, кој припаѓал на фирмата, а сега е во
стечајната маса или е гаранција на побарувањата на државата65 од фирмата...), се калкулира
со можностите УЈП да не се инволвира во процесот, да дозволи намерно да биде направена
грешка во проценката, да дозволи да не се ангажира овластен проценител (се разбира, тоа
на суд ќе падне, ако некој тоа го побара), да ја признае прениската проценка на
проценителот - ангажиран од стечајниот судија и сл. постапка. Така, стечајниот управник е
неприкосновен во носење на одлуките, па доверителите, УЈП и вработените остануваат
ненамирени од стечајната маса.
За фирма, за која е прогласен стечај наместо ликвидација, стечајниот управник може да
предложи Програма за финансиска консолидација и реорганизација, а за таквата можност
согласност дава Генералната дирекција на УЈП;
 Оспорувањето на побарувањата не се користи онолку – колку би требало. Вообичаено,
ако се работи за стечај, кој е предизвикан од глобите на УЈП, стечајниот управник не се
противи на побарувањата на УЈП (пресметан даночен долг), ниту на методологијата за
утврдување висина на побарувањата, ниту против наодите и проценките на вештите лица, а
истите немаат имот и побарувања од други субјекти. Тоа се прави во случај, кога стечајниот
должник нема ниту имот, ниту пари, па не му е битно кој – што побарува. Најбитно е тоа дека
фирмата однапред ги сокрила (префрлила на друг стопански субјект) средствата и имотот;
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 Дозволено е некои огромни фирми (увозници на луксузна и акцизна стока) да ги
однесат фирмите во стечај и да не платат огромни давачки кон државата. Истите личности
продолжиле да работат со други фирми;
 Ако УЈП алармира за стопански криминал, кој се реализира преку стечајна постапка не
некој деловен субјект, случајот се префрла во МВР. Ако тие утврдат дека стечајот е намерно
предизвикан, поднесуваат кривични пријави. Ова е смешно заради тоа што експертизата на
УЈП е далеку посилна и померодавна од онаа на МВР, па ако субјектот не го фатиле од УЈП,
како очекуваат тоа да го стори МВР?
 Понекогаш, УЈП проценува предолги периоди на претпоставена даночна евазија и се
труди вкупните побарувања да ги направи што повисоки, заборавајќи дека каматата е
побарување од втор ред и дека ќе нема вишоци од стечајната маса;
 Гаранцијата за наплата на државните побарувања слабо функционира во стечајна
постапка и тука државата е редовно оштетена (ако сака инспекторот и стечајниот
управник), со дозвола на судот. На пример, проценителот се поврзува со стечајниот
управник и инспектор од УЈП, па го преценуваат имотот на фирмата. Така, за побарување од
стотици илјади евра се плаќа со преценет имот, кој е проценет колку долгот, а не може да се
продаде ниту за 10 % од таа цена (примери со фабрика во Битола);
 Ако сака државата (политички фактор, градоначалник, коруптивни групи во
институциите...) “ќе го пропаднат” стопанственикот. После нереално високата проценка
на даночен долг на фирмата, глоби, камати.... министерство за финансии (“службите”)со
години му ја задржува жалбата на СН нерешена, додека (заради неликвидност), се поведува
стечајна постапка, па стечајниот управник, преку ниската проценка на имотот на фирмата
(одредување свој проценител), му распродаваат се што има фирмата по прениски цени. На
тие лицитации се ангажираат и силеџии, кои обезбедуваат да нема други наддавачи – освен
нивни луѓе (тоа е и заради заштита должникот да не може да испрати свој човек да ја купи
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прениско преценетата фирма или нејзин имот). На тој начин, посебно во минатото, се
оштетени сопственици, а “општествениот имот” премина во приватен;
 Битолска фирма е ликвидирана преку ИН, во кој даночниот инспектор констатирал
огромни даночни затајувања. Тие ги извел на база на стоката која влегува во фабриката по
влезни фактури и колку пијалок може да се произведе со тие ресурси. На таа количина
пресметал максимална цена на чинење на производот, пресметал законска затезна – дневна
камата, со годишна капитализација на сумата (ги додал каматите на главнината, како
основица за данок за идната година и така за секоја идна година). Сумата се претворила во
милиони евра и УЈП сака да си го наплати таквиот долг. Не било ништо битно во таа
операција, ниту трошоци на работење, ниту транспорт, ниту... инспекторот пресметал
неверојатна сума – без никакви законски одбитоци, како хмељот да требало сам да се
претвори во пиво, да се преточи самиот во шишиња и самиот да се транспортира. Сепак,
газдата ја започнал фирмата со пари од швајцарска банка, во вид на кредит (како да знаел со
кого си има работа), па фирмата од Швајцарија станала главен доверител и УЈП не наплатила
ништо, а фабриката е ликвидирана;
 Има доста случаи на пресметки на обем на производство спрема влезни фактури и
тоа е чиста злоупотреба, затоа што тука не се минусираат одбитоците на производството,
шкартот, транспортот, трошоци за реклами...
 Пред 2000 година Правобранителството и Заводот за платен промет (сега УЈП) биле
поврзани (преку висок политичар) за да спречат некоја фирма да ја купи несакано лице и
при изигрувањето на државата за неплатените даноци. Тоа бил основниот механизам за
грабеж на општествениот капитал, заедно со стечајните управници, кои биле поставувани
во договор на судот и политичките фактори66. И сега правобранителството има зачудувачки
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и нелогични надлежности и многу лесно може да ви стане вмешател во судски процес, кој
нема никаква врска со државни интереси.
 Стечај се предизвикува и за да не се платат давачките кон државата, иако не смее да се
заборави дека стечајот може да биде реална потреба, единствена законска можност и
единствен реален излез од настанати должничко – доверителни односи.
 Фирма, која извршила поврат на ДДВ за набавените добра, и создала нов обврска за ДДВ
при продажбата на добрата и е во неможност да го плати даночниот долг заради
ненаплатената сума за тоа добро (или недомаќинско работење, желба за изигрување на
законот...) завршува со стечајна постапка, каде државата останала пократка за ДДВ. Новиот
сопственик на тоа купено добро има право да си го поврати ДДВ иако нема платено на
доверителот за тоа добро (или платило во кеш, кое нешто не е документирано), што значи
дека имаме 2 пати поврат на ДДВ, а само еднаш е тоа платено. Со стечајот на првата фирма,
ДДВ е изгубено за државата. УЈП може да бара наплата на тоа ДДВ од втората фирма
(должниковиот должник), но со идна продажба на истото добро, тоа може да се пролонгира
на подолг рок. Тоа бара силен капацитет на инспекциските служби на УЈП.
 Има големи калкулации со периодите на ДДВ за месечните, тромесечните и годишните
ДДВ обврзници. Така, годишниот обврзник има сметка од месечен обврзник да набави стока,
и нему му доаѓа како да користи даночен кредит;
 ИН и глобите можат да биде “последната капка во преполната чаша” за фирми, кои
слабо работат или работат со мал капацитет (обрт) и со години се должници кај деловните
партнери. Тогаш стечајот се предизвикува нужно и за да не се платат придонеси по основ на
плати, глобите и други обврски кон државните институции и локалните власти. Некои
стопанственици изјавија дека имале чиста добивка од предизвиканиот стечај, со тоа што не
платиле големи долгови, а не се замериле со вработените, заради тоа што тие повторно се
пријавиле како невработени, имале сини картони, стечаен надоместок и сл.
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VI. Проблеми – поврзани со менталитетот
 Деловните субјекти не ги познаваат законите, по кои работат. Пр: субјектот прави
грешка затоа што, кога зема стока од фирма, која е ДДВ обврзник, а тој самиот не е, бара
поврат на ДДВ. Се разбира, тој бил глобен.
 Креативноста во даночното затајување е главна одлика на нашите бизнисмени. Има
случаи каде бизнисмените – месечни ДДВ обврзници, сфатиле дека ако не поднесеш месечна
пријава за ДДВ, тогаш “компјутерот” (програмиран спрема законска одредба) те задолжува
исто како минатиот месец, со иста висина на ДДВ. Така, тие пријавуваат ниска ДДВ ставка
еден месец, а потоа не поднесуваат пријави, а УЈП ги задолжува спрема тој месец – кога
поднеле пријава за ДДВ, иако тие прават десетина пати поголем промет следните месеци.
Тоа им служи да ги користат парите од ДДВ како кредит. Ако им дојдат во надзор, имаат
можност во текот на годината да поднесат и корекција на пријавата (до крајот на
поднесување на завршна сметка за актуелната година), а им одговара и да платат глоба од
300 €, со законска камата. Ако не дојдат – полна капа (цела година бесплатни пари, наместо
да земаат кредит).
 Стопанствениците не ги читаат дописите од УЈП, туку одма трчаат кај книговодителот
за да му го прочита она што и сами можат. Тоа произлегува од голема правна несигурност,
која тие ја образлагаат како „да не згрешам”, но и од навиката да се бара виновник за
настаната ситуација (книговодителот);
 Свесно избегнување да се плати некоја даночна давачка или персонален данок, со
надеж дека нема да бидат фатени од УЈП, или дека “повторно” ќе им биде простено. Таков е
случајот со неплаќањето персонален данок на приходи од земјоделска дејност, кој фирмите
откупувачи мораат да им го задржат на земјоделците при откуп на земјоделски производи.
Овој закон (Закон за персонален данок на доход) е донесен порано, но утврдено е некаде во
2002 г. дека еден член од тој закон нема да се применува до 2006 г. за приходи од
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земјоделска дејност. Така, во 2007 г. фирмите не смееле да им го задржуваат данокот на
земјоделците за откупени производи (“многу се бунеле”), па исплаќале без задршки. УЈП
високо ги глоби сите овие фирми, а потоа го смени законот, по кој земјоделците сами треба
да си го плаќаат тој данок (случаи со млекарите во битолско и др).
 Во долги периоди законите не се почитуваат (се занемаруваат), па потоа се пристапува
кампањски со глобење и наплата на камати за наводна даночна евазија.
 Избегнување плаќање персонален данок, во случај на откуп на земјоделски производи
(пред да биде регулирано со закон во 2009 г.)67.
 Субјектите не сакаат да плаќаат одредени видови давачки “до последно” надевајќи се
дека ќе им биде простено, како што државата многу пати ги награди неплаќачите (им
простуваше дури и 80% од даночните давачки, им простуваше станарини, комуналии, им
даваше дополнителни рокови, ги молеше по ТВ...). Лојалните граѓани и чесните бизнисмени
се огорчени на оваа популистичка политика. Еден стопанственик платил придонеси за
Правилно е исплатителот на земјоделски производи – купени од земјоделци (физички лица) до УЈП да поднесе
ПДД-ГИ-ОЗП, до 15 – ти февруари - наредната година, со име, презиме, адреса и ЕМБ на примателот на средствата.
Тогаш УЈП донесува Решение за персонален данок од доход (ова е вака регулирано од 2009 г.).
Претходно, чест случај бил фирмата откупувач, било самата да откупува, било тоа да го прави преку посредник, при
откуп на замјоделски производи (било да се работи за исплата во кеш, било да се работи за безготовинско плаќање),
да не го плаќа персоналниот данок за земјоделецот (8,3 % одбитна стапка). Понекогаш фирмата дури и не му плаќа
на земјоделецот ниту за откупените производи, но во УЈП пријавува дека на земјоделецот му е платено (доставува
список за исплата). УЈП ќе констатира дека земјоделецот не платил персонален данок за тие пари и ќе му поднесе
решение и глоба за неподнесена пријава. Само со контрола на фирмата УЈП може тоа да го констатира. Земјоделецот,
најчесто си плаќа персонален данок за неземените средства како “некаков данок” кон државата. Најчесто се
случувало земјоделецот кој ги зел средствата во пари или натура воопшто да не плати иако знае дека е во обврска.
Кога УЈП ги исконтролира откупувачите, персоналниот данок беше ставен на нивен терет, но премолчено фирмите
тоа не го платија или платија толку – колку што исконтролира УЈП (инспекторите добија наредба да престанат со
таквите контроли и кој беше контролиран, тој плати, или отиде во стечај, а другите се извлекоа).
67
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вработените по основ на плати за подолг период наназад (имаше телевизиска кампања за
плаќање на овие давачки), а наредниот ден стапува во сила закон, со кој се намалуваат
обврските за 70%.
Вакви примери има толку многу, што нема место да се наведат сите. Тоа е и причината што
бизнисмените не сакаат до последно да плаќаат придонеси, даноци и сл.
 Кога влегуваат во деловна соработка бизнисмените не бараат од новиот соработник
решение дали се ДДВ обврзници, за да не ги навредат (законот вели дека мора да
провериш дали е соработникот ДДВ обврзник). Други си велат дека “толку големи фирми
мора да се ДДВ обврзници”... На некои фирми тоа им се одмаздило скапо. Една фирма, под
претпоставка дека има работа со добавувач - ДДВ обврзник, одбивала влезен ДДВ. При ИН се
установило дека добавувачот воопшто не е ДДВ обврзник. Се разбира, фирмата си го
платила вратеното ДДВ со прекршочна постапка и висока глоба.
VII. Проблеми произлезени од даночните закони и постапка
1. Измените на Законот за данок на добивка68 - Анализа69 од 27 Јуни 2011 - Нејасни и
двосмислени одредби и правна несигурност за даночните обврзници;
1.1. Променето е дефинирањето на годишната даночна основа. Основа за оданочување
се “Оданочивите расходи” (непризнаени расходи) + помалку искажани приходи (новитет).
Тогаш се воведе посебно утврдување на основата за расходите и помалку искажаните
приходи за поврзани субјекти.
Збирот на годишниот данок на оданочивите расходи и данокот на исплатената дивиденда
(2011 - збирен даночен товар) е поголем од оној за 2008 г. и еве како:
Даночна основа за пресметување данок на дивиденда и други исплати од добивка

68
69

Сл. весник - 80/93, последна измена Сл.весник бр. 135/11.
Павле Гацов – Агенција Про Агенс
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Нето добивката се оданочува одложено само во случај на нејзина исплата, односно
распределба, а пресметувањето на расположивиот дел од нето добивката наменет за
исплата / распределба, се пресметува вака:
1) Сметководствена добивка (Добивка = Вкупен приход – Вкупни расходи)
- 2) Данок на непризнаени даночни расходи се прикажува на образец ДБ
= 3) Нето добивка за деловната година
+ 4) Пренесени нераспределени добивки од минатите години (Задржана / Акумулирана добивка)
+ 5) Резерви кои можат да се распределуваат (дел резерви - повисоки од пропишаните со ЗТД и/или Статут)
- 6) Непокриени загуби од минати години
= Формулата за добивката, која може да се распределува: (1 - 2) + (4 + 5) - 6
1.2. Оданочување на исплатата на аванс на дивиденда:
Авансот на дивиденда се исплаќа од добивката за текованата година (1 – 3, 1 – 6 и 1 – 9; на
квартали); Предвидена е задолжителна ревизија на периодичната пресметка; Потребна е
едногласна согласност на сите неизвршни членови на одборот на директори (надзорен
одбор, контролор);
Мерката за исплата на авансот на дивиденда е вистинска “гимнастика на умот”, во форма
на „Дивидендни алтернативи”.
Понискиот износ од: Тековната добивка или Одобрената добивка од претходна година
(износ расположив за распределба) од 07 јули 2010 (Исплатата на дивиденда на
домашни правни лица) не се оданочува, а од 16 април 2011 - Исплатата на дивиденда на
(домашни и странски) здруженија, фондации, сојузи, организациони облици на странска
организација, како и друга форма на здружување, регистрирани согласно со одредбите на
Законот за здруженија и фондации, се оданочува!!!
1.3. Трошоците/пресметките без посебно дефиниран даночен третман со измените на
Законот можат да се толкуваат различно заради преширокиот опфат и неопходна е
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дефиниција: Даночно признати расходи се само оние кои се поврзани со вршење на
дејноста на субјектот, односно се непосреден услов за извршување на таа дејност и се
последица од вршењето на таа дејност70 (непосреден = директен).
- Дневниците за службен пат се даночно ослободени71 (признат расход) до висина на
најниски износи од Општиот Колективен Договор за Приватниот Сектор / Прописите за
органите на Државната Управа (ОКДПС/ПДУ)72 и тоа: кај приватниот сектор дозволени се 8%
од тримесечната НЕТО плата, а за патување во странство се регулира со Уредба за патување во
странство, додека кај јавниот сектор не се признати никакви даночни ослободувања за
домашни патувања, а за странство постои Уредба за патување во странство;
- За одвоен живот – средствата се даночно ослободени73 (признат расход) според чл. 35,
ст. 1 алинеја 4 на ОКДПС и изнесуваат: приватен сектор - 60% од тримесечна НЕТО плата,
јавен сектор - 30% од тримесечна НЕТО плата74;
- Теренскиот додаток (Сместување/Исхрана) - даночно е ослободен75, но според
најниски износи од ОКДПС/ПДУ: кај приватниот сектор: според Грански колективен договор
и/или Акт на работодавачот76;
Многу малку трошоци инспекторите ги прифаќаат како трошоци направени за вршење на дејноста. На пр.
инспекторите нема да прифатат набавката на правосмукалка да се третира како признат расход и тоа е регулирано
со закон. Дали тоа би важело и во сервис за одржување хигиена? Дали патничко возило, кое го употребува агенција
за обезбедување за обиколка на обезбедуваните објекти е “специјално возило”, па да има признат расход во врска со
неговото користење?
71 Според Законот за данок на добивка чл. 11, ст. 1, точка 2, алинеја 1
72 Според ОКДПС од областа на стопанството објавен во Сл. В. на РМ бр. 88/2009 и 60/2010, чл. 35, ст. 1 алинеи 1 и 2
73 Според Законот за данок на добивка чл. 11, ст. 1, точка 2, алинеја 1
74 Тука се гледа аматеризмот на легислаторот, кој задира дури и во нарушување на уставна категорија за еднаквост,
под исти услови.
75 Исто
76 Според ОКДПС од областа на стопанството, чл. 35, ст. 1 алинеја 3
70
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- Користење сопствено возило за службени цели е 100% непризнат расход (чл. 11 ст. 1
точка 2)77, оданочиво со ПДД над 3.500 денари / работник / месечно - 30% од цена на литар
гориво по поминат км (Претходно – Признат расход: 30% од вкупно (БРУТО) исплатениот
износ, а 70% беше непризнат расход). Со чл. 11 ст. 1 точка 378, трошоците поврзани со
користење на компаниски патнички моторни возила се 70% непризнати расходи;
- Организираната исхрана79/превоз, без ПДД и како признат даночен расход, регулирани
се со чл. 11 ст. 1 точка 480. Тие можат максимум да биде до 20% од просечна НЕТО плата во РМ од претходната година (за 2011 г.: 4.111 ден. = 20.553 х 20%)81. Тука главната дилема е во
зборот “организиран”!? Што е тоа: Превоз во јавниот сообраќај, стварни трошоци во јавен
сообраќај? Дали приватните градски автобусисе јавен превоз. Што со местата каде нема јавен
превоз?
- Надоместоци за волонтери и невработени лица за јавни работи е признат даночен
расход по чл. 11 ст. 1 т. 782.

Според Законот за данок на добивка
Исто
79 Ако исплатата на исхраната е во пари, износот се внесува во платата и се плаќаат сите давачки на таа сума. Со тоа
исхраната се даночи како дел од бруто платата. Ако е исхраната организирана во менза, има одбитен ДДВ. Со тоа
решение, државата решила дека потребно е повторно да се организираат работничките мензи, кои веќе беа
затворени како непотребни и нерентабилни. Ако работниците се хранат во ресторан за кој износ ќе добиеме влезна
фактура, тоа е расход, но е репрезентација (угостителска услуга) и е непризнат расход. Порачаната храна за
вработените има третман на угостителска услуга (непризнат расход). Не може да се подигнат готовински средства
за исхрана, затоа што се прекршува Закон за готовинско плаќање.
80 Исто
81 Според ОКДПС од областа на стопанството, чл. 35, ст. 4
82 Според Законот за данок на добивка. Што се подразбира под овој израз?
77
78
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Останатите расходи се оданочиви:
трошоци поврзани со користење сопствени патнички моторни возила
месечниот надоместок, односно паушал
надоместоците за патни и дневни трошоци на членови на органите на управување
над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во РМ
(за 2011 = 15.112 ден.)
трошоците направени за репрезентација
трошоците за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства
во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината
трошоците за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
парични и даночните казни, пеналите и казнените камати за неблаговремена уплата
на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата
исплатите на стипендии, освен обука и специјализација на вработените - заради
остварување на дејноста (под услов истите да продолжат со работа кај истиот
работодавач, во временски период утврден со договор, кој не е пократок од три
години сметано од годината на стекнувањето со соодветните знаења)
кусоците, трошоците на кало, растур, кршење и расипување, над нормираните
износи утврдени со акт на субјектот, односно над нормираните износи утврдени за
соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден
настан или виша сила
помалку искажани приходи од поврзани лица

Основица
во %
70
90
90
90
100
100
100

100

100
100

2. Со измените на Законот за данок на добивка од месец август, малите фирми со годишни
приходи до три милиони денари се ослободени од данокот од 1% кој досега го плаќаа од
вкупно остварените приходи. Има промена и во начинот на кој се оданочуваат фирмите чии
вкупни годишни приходи се движат од 3 до 6 милиони денари, со воведување можноста за
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избор на моделот на оданочување - да плаќаат данок на вкупен приход (1%), или данок на
добивка (10 %). Ако една фирма не исплаќа дивиденда, тогаш добро е да се избере да плаќа
данок од 10% на непризнатите трошоци, затоа што во тој случај ќе платат помалку данок,
отколку ако плаќаат 1% данок на вкупните приходи83.
Што со тие субјекти, кои имаат над 6 милиони бруто приход, кои не можат да избираат
модел? Тие ќе платат данок на добивка и ќе имаат огромни непризнати расходи ако не мамат
за да ги зголемат признатите расходи.
Еднаш избраниот модел не смее да се менува 3 години, а никој не кажал што ако субјектотво
наредната година ја премине границата од 6 милиони денари?
3. Постојат и донесени закони, кои важат ретроактивно84 и паѓаат на Уставен суд, но
веќе имаат направено негативни ефекти85... За тоа никој не одговара;
Според Законот за данок на доход, членови 38-б, 38-в, 38-г, 38-д и 38-ѓ. Ако имаш приход од 5.200 000 ден., со
изборот на 1% од вкупниот приход плаќаш 52.000 ден. данок, кој се плаќа на државата. Тогаш нема признати и
непризнати расходи и тоа е се што се плаќа.
Во другиот случај (10% данок од добивка), во конкретен случај, на приходи од 5.200.000 ден., фирмата имала
признати расходи од 3.000.000 ден., а основ за даночење се 2.200.000 ден., на што данокот на добивка изнесува
220.000 ден., но од 2011 г. тој се пресметува, но не се уплаќа заради законското решение, во врска со антикризните
мерки.
Во друг случај, кога стопанственикот има приходи од 5.200.000 ден. и вкупни расходи од 5.200.000 ден., но во нив се
непризнати 600.000 ден., плаќа 60.000 ден. данок од добивка, кои средства мора да се уплатат.
Целта на измените во законот била да ја покажеш добивката и кога ќе ја подигаш да платиш персонален данок.
Заради тоа најисплатлив метод е пресметката на 1% од бруто приходот.
84 Уставен суд (122/08) ја поништи ретроактивната примена на Годишниот данок на вкупен приход
85 Промена на начин на пресметка на сложеност на работно место, во случај да користиш консултант (сложеноста на
работното место се менува од 1,7 на 1,75), кој се применува 5 години наназад, па фирмите требало да доплатат (не
им даваат плави картони ако не извршат уплата на доплатата). Така, со зголемен коефициент, со затезни камати за
сите тие години – наназад, давачките дошле многу високо, што некои фирми ги натерало да одат во стечај.
83

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

76

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

4. И покрај серијата донесени закони, постои навика за плаќање на вработените пола на
сметка, а пола во кеш, но не се знае како УЈП постапува за откривање на овие прекршоци?
5. За намалување на доприносите се користи пријава на вработениот за половина работно
време (20 часа неделно);
6. Промена на закони и промени на формулари во невреме86 (пред завршна сметка);
7. Стопанствениците не користат намалување на основицата за даночење – иако на тоа
имаат законско право (на пр. авторски хонорар, одреден тип услуги за фирмата од стручни
лица) од причина што се плашат дека тоа нема да им се допадне во УЈП или не може да се
докаже пред инспекторите;
8. Донациите за спортски или други намени, практично се даночат, иако се
ослободени во соодветен процент. Ако бизнисменот сака да донира во законски
определениот процент спрема Законот за донации и спонзорства, има огромна
документација87, поврзана со чекање одговор за регистрирање на проектот, кој го финансира.
Бизнисмените велат: “Сигурно тогаш ќе имаш повеќе инспекции, зашто мислат дека така
затајуваш данок”. Тогаш е подобро донацијата да се скрие како признат даночен расход;

Законот за данок на доход, кој го променија во 2008 г. (во врска со данокот на вкупен приход ), а важел за
завршната за 2007 г., па завршните сметки книговодителите ги правеле по него, паѓа на Уставен суд во 2008 г. и
книговодителите морале да прават корекции по него и нови даночни биланси за 2007 г. Тоа се случува во ноември
2008 г.
Секоја година мора да се промени најмалку еден формулар (поради промена на законски и подзаконски акти, на пр.
промена на формуларот за ПДД-ГИ во 2011 г., комплетни обрасци за завршна сметка во 2010 г. и сл). Овие промени
се потполно несуштински и од нив добивка имаат само печатниците.
87 Теориски е можно секоја фирма да даде и донација и спонзорство по 24.000 ден., како и други можности, но во
практика тоа не функционира заради долгата и сложена процедура, како и заради тоа што УЈП со несимпатија гледа
на тие донации.
86
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9. Дури и да се работи за донација на странска држава за државна институција, мора да се
внимава дали нашата држава ги има потпишано сите протоколи со таа држава, инаку не се
враќа ДДВ на изведувачот (градежни работи – на пр.), иако нашата држава пропишува дека на
донацијата не се пресметува ДДВ на изведените градежни работи. Процедурата за повраток на
ДДВ е неверојатно нерегулирана, а изведувачот го чека барем едногодишна трка по
институции (од едно – во друго министерство, па во министерство за правда да ти дадат
потврда дека е донацијата ослободена од плаќање ДДВ, а тие те препраќаат до министерството
под чија јурисдикција е институцијата – корисник на донацијата, а овие ништо не можат да
потпишат без Министерство за финансии... овие не можат без Генералниот секретаријат, а пак
овој не може да потпише без Министерство за финансии...);
VII. Прикази на проблеми и мислења на стопанствениците
1. Многу е мала дозволената ставка за гориво за патување на фирмите. На пр.
директорот има само 3500 ден. месечно за патување, а мора да појде барем 2-3 пати во Скопје –
неделно. Од тие 3500 дозволени ден., 1750 се без данок, а на другите 1750 ден. има персонален
данок, како да си ги извадил парите за себе. Фирмите прават и по 5000 километри месечно за
патување во Македонија, но горивото мора да го трошат со плаќање персонален данок (со
новите измени на даночните закони, таа ставка е уште смалена);
2. Ако се работи за патување во рамките на проект (претежно кај непрофитниот сектор),
каде е точно предвидено дека средствата се за таквата намена (има многу обуки, семинари,
конгреси, воспоставување соработка, патување за координација со државни органи и патувања
за решавање на проблеми) и одредена е точната сума за патување, сепак за инспекторите од
УЈП тоа е “многу”!!! Така, одма утврдуваат дека си направил даночно затајување;
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3. Инспекторот смета дека е непризнат расход сместувањето во хотел, за посета на
семинар (“од каде да знам дека тоа било семинар, а не летување...”), а други се глобени затоа
што хотелот бил подобар отколку што требало да се користи за таков вид патување88;
4. Инспектор не го признава даночниот расход ваучер за припејд, затоа што морало да се
користи постпејд – тоа не било во склад со закон;
5. Непризнавање на било каков документ, со кој се регулира дневниот промет за
безготовинско плаќање (на пример каса – прими) во случај една фирма од друга фирма
постојано да зема стока за тековно работење (3 – 5 пати во еден ден) и тоа дневно се
евидентира со испратница или каса – прими, а се плаќа по фактура, која се прави еднаш
неделно или секој ден – на крајот од денот. УЈП тоа го смета за прекршок на готовинското
плаќање. Дури и фирмата дневно (на крајот од денот) да врши уплата на готовински средства
преку готови пари и издавање фискална сметка, на основа на каса – прими, кои се направени
истиот ден, тоа е затајување за УЈП. Ако треба да те теретат, тогаш се признава и испратницата,
но само ако е на твоја штета (како документ од втор ред);
6. Инспекторот не ја признава фактурата или испратницата без печат како валиден
документ, што значи дека, при приемот на стока, продавачката или момчето за утовар –
растовар мора да го држат печатот на фирмата кај себе или сопственикот и управникот да не
излегуваат од фирмата. Сепак, може тоа да се регулира со печат на продавницата (продажно
место), кој стои кај продавачот;
7. Многу често, ако закупот на деловниот простор не е платен безготовински од сметката
на фирмата, инспекторот тоа го третира како плаќање закупнина со готови средства, за кои е
направна даночна евазија (неплатен персонален данок на доход) и тогаш пресметува даночен
долг по основ на персонален данок одреден спрема чл. 67 од ЗДП и изрекува глоба за направен

88

Информатори: Голем даночен обврзник и инспектор на УЈП
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прекршок. Спрема чл. 67 од ЗДП, инспекторот пресметува секогаш највисока можна ставка, а
тоа може да се пролонгира и на минатите години, откако траел закупот.
8. Услугите (расходи), кои ги порачува фирмата, инспекторите не сакаат да се плаќаат во
кеш (набавка на дрва за огрев, молерисување...), а во спротивно, тие се неоправдани даночни
расходи (незнаење и обид да се заштеди со купување на црно). Мораш да купиш на фактура, без
оглед дека може и да нема понудувачи на пазарот на дрва за огрев или друга стока на кои
можеш да им платиш безготовински. Многу фирми не даваат стока на фактура и бараат кеш. Во
екот на сезоната, не можеш да варосаш затоа што се сите фирми ангажирани и мораш да чекаш,
а слободни молери не смееш да ангажираш. Овие фирми се по неколку пати поскапи отколку
услугите на слободниот пазар, а ти мораш да платиш поскапо;
9. Во странство требало да се патувало со авион – УЈП го признавал трошокот за билети.
Не може УЈП да му кажува на бизнисменот како да патува за свои пари, а и патувањето со авион
е многу поскапо (на пр. мора во Германија да појдат 4 луѓе од фирмата). Никој не кажува со кој
закон е тоа регулирано, но инспекторот така вели и требало така да правиш;
10. За да добиеш капитација од Фондот за здравствено осигурување, со 3 – 6 месеци
доцнење (ти го финансираш тој фонд иако си аптекар или клиника…), мораш прво да исплатиш
(“да ја поминеш”) платата, а од каде, кога фондот ти нема платено и немаш пари на сметката. За
да внесеш свои пари на сметка, мора да бараш позајмица од некоја фирма – безготовински,
затоа што ако си внесеш кеш, мораш да го објасниш потеклото на парите и да платиш данок на
внесените пари, како да си ги заработил89;
11. Постојат бесмислени наредби на инспекторите, за кои е подобро да почекате да “му
помине” расположението, па потоа да видите дали мислел сериозно. На пр. на граница се

Позајмици се внесуваат на сметка само до висина од 5.000 €, а потоа УЈП поднесува барање за проверка на
потеклото на парите. Тогаш бизнисменот мора да го докаже потеклото на средствата.
89

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

80

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

барало увозникот да даде потврда дека производителот – продавачот на стоката е ДДВ
обврзник во својата земја;
12. Инспекциски надзор со пописи во магацини, кафеани90 и продавници и “сложувањето”
на стоката и фискалната каса (или фактурите, испратниците) е вечен проблем. Што се
докажува со пописот? Дека фали стока? Тоа сите го знаат – тоа е дадената вересија и
одложеното плаќање. Фискалниот апарат има само финансиски параметри, а не и материјална
евиденција, а трговците на мало немаат обврска да водат материјална евиденција.
13. Има случаи во кои УЈП со години не била во контрола, а потоа контролира 5 години
наназад и на наодот засметува камата за цел период, но многу чести се и случаите каде што УЈП
често контролира и веднаш донесува решение за присилна наплата;
14. Наплата на ДДВ на фактурирана, а не на наплатена трансакција
- Фали роба, која е дадена на вересија (не можеш да не даваш вересија, оти ќе пропаднеш со
немање муштерии, а за таа роба мора да се плати ДДВ, иако не се знае дали ќе биде наплатена
робата). Вересијата е наплатена реализација (законски);
- Дали комунално претпријатие, јавно претпријатие, ЕВН... имаат платено ДДВ за
ненаплатени побарувања?
- Државата спроведува строга фискална дисциплина и не толерира доцнења при наплатата
на даноците. Законски, рокот за наплата на ДДВ е 25 дена по завршувањето на даночниот
период. Ако фирмата не плати дотогаш, тогаш УЈП почнува да пресметува камата во износ од
0,03% по ден.
- Поради ваквата поставеност на работите, во бизнис-заедницата се поактуелна станува
идејата, данокот на додадена вредност (ДДВ) фирмите да го плаќаат во УЈП, откако ќе ја
Не е можно прометот на келнерите и издадените сметки да се поклопат (има бакшиши – што да прават со тоа? Да
ги фрлаат парите? Нема време келнерот да се “преброи” во екот на работата, зашто гостите не можат да чекаат;
Може да настане грешка од шанкерот, келнерот, погрешно вратени пари...).
90
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наплатат фактурата за тоа што го продале, а не како што е сега, кога компаниите законски се
обврзани да платат данок за одредена трансакција, која може да се случи и воопшто да не биде
наплатена. Треба ли државата да го воведе овој принцип, како времена мерка, со цел да
помогне во подобрувањето на ликвидноста во економијата?
15. Непризнати даночни расходи91 – Ако сака инспекторот, ти вели дека немаш одбитоци
од даночната основица за купена стока за канцеларии, за деловни средби....(дури и за кафе, сок,
вода, кекси, а камоли деловни средби со ручек...). Тогаш пресметува 0,03 % на ден од денот кога
на тие непризнаени расходи не си платил данок на добивка (како да требало да си ги купиш
работите за канцеларија или да го изедеш деловниот ручек од свои приватни пари) или не си
платил персонален данок на парите за материјални средства (кеш од банка од сметка на
фирмата). Се разбира, тука следува и глоба за даночно затајување.
16. Основните средства наменети за поддршка на продажбата на стоката, која една
фирма ја произведува и ја дава на привремно користење на деловните купувачи е постојан
извор на казнување92. Основ за давање на реверс на овие средства е Договор со коминтентот во
кој стои дека средството му се дава на одредено време. Фирмата за таа стока не плаќа ДДВ или
ако плаќа, бара поврат на ДДВ. Тука настануваат основите за казнување и тоа зависи од
инспектор до инспектор, односно, стопанствениците мислат дека инспекторите се пратени да
го злоупотребат тоа право на фирмата да троши за поддршка на продажбата93. Тука се случува
инспекторот да не им признава одбиток на ДДВ, да им бара купените средства за поддршка на
продажба да ги водат како основни средства, но може и да казни затоа што тие не се водат како
Во законот за ДДВ јасно е прецизирано што е изземено од влезно исполнување.
Витрини за ладење, витрини за изложување, фрижидери, тенди, чадори, кафеански и канцелариски мебел,
апарати за кафе, апарати за вода за пиење, тезги, телевизори, компјутери..
93 Тоа се производители на сладолед, пиво, дистрибутери на кафе, производители и дистрибутери на сокови,
минерални води, цигари, месни преработки, весници, книги, лотарија, но исто така тука можат да влезат и
продавачите на луксузна стока, автомобили, козметика...
91
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посебен список на дадени основни средства во владение на друг, или да ги казни затоа што
нема реверси за тоа, а ако има реверси, бара договор за давање на средствата. Понекогаш велат
дека тоа не е поддршка на продажба, туку изнајмување на средства, за кои се плаќаат даноци.
Дури и да има договор и овие средства да се дадени на деловните купувачи со дадена
гаранција, која се враќа, после користењето, УЈП ќе им замери (казни) зашто не платиле ДДВ на
парите од гаранцијата, кои фирмата ги држи заради евентуална штета, отуѓување, продавање
на туѓа стока во нивните фрижидери и сл., како да се тоа заработени пари.
Вистина е дека во борбата за пазарот (кај високопрофитната и најлуксузната стока)
големите субјекти веќе немаат мерка, па на своите дистрибутери, коминтенти, сопственици на
кафеани... им даваат се и сешто, па дури и пари во кеш, за да ги продаваат нивните производи.
Дали тоа државата ќе го смета за деловно работење или за евазија, за редовно работење или
нарушување на пазарот... треба да зависи од политичка одлука, која УЈП ќе ја применува.
17. Финансиските инспектори имаат друга логика. Давателот на овие средства за поддршка
на продажбата сметаат амортизација на овие средства како признат расход, намалувајќи ја
добивката, а со тоа не плаќаат на тој дел данок од добивка, уште повеќе што средствата
задржани за кауција ги употребуваат за тековно финансиски неевидентирано работење. Каде
се чуваат тие пари?
Друго е прашањето на водење евиденција на лице – место каде се тие средства за поддршка
на продажбата?
Од каде коминтентите ги нашле парите во кеш? Дали на тие пари имаат платено персонален
данок или данок на добивка? Како се тие пари евидентирании како се водат кај коминтентот?
18. Пресметување данок надвор од закон и за предданочен период94.
Извршителите започнаа со работа во 2006 година, како дејност од посебен интерес (работеа “дејствија”, а не
услуга или ангажман) и работеа за “награда”, која не се даночеше. Но тие работеа и како вршители на самостојна
дејност и тоа 3 години по ред, за која не плаќаа ништо. Во 2006 година, заради тоа што надминуваа годишен обрт од
94
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19. Кало – растур, кршење и расипување: Во поранешна Југославија постоеле стандарди
колку проценти се признаваат како растур. Од осамостојувањето тоа не било регулирано, па
инспекторите слободно толкувале. Во минатото (до пред 2-3 години), ако се работело за
поголема количина расипана прехрамбена стока, доаѓале инспектори од санитарна инспекција
(ДСЗИ) и со записник констатирале дека робата се расипала. Но, таа пракса е укината, односно
ДСЗИ веќе не доаѓа за оваа намена, па стопанствениците не можеле да докажат за расипаната
стока.
Донесен е нов закон, кој важи од 01.07.2011 година, но законот не е јасен и е двосмислен.
Повторно нема стандарди, туку самата фирма со внатрешен акт донесува одлука колку
проценти од стоката ќе се расипе (апроксимација). Тој процент требало да биде “разумен” и
“опиплив”, за да го избегнеш плаќањето на ДДВ на расипаната стока. Тоа е регулирано со МСС
(меѓународни сметководствени стандарди) Стандард, за да биде мерливо.
Ако инспекторот оцени дека тој процент или расипаната количина на стока не се “реални”,
тој ќе оданочи со 10% данок на добивка – како непризнат расход и на таа сума додава и 18 или
5% ДДВ. Може да биде пресметан и персонален данок како кусок (ако самите сме го употребиле
производот или сме го подариле). Тоа важи за сите дејности.
Расипувањето записнички се внесува во Трговска книга како сторно.
20. За да има вистинска пазарна конкуренција не смее толку слабо и ретко да се користи
институтот “потекло на имот”, а и кога се користи тоа е политички инструментализирано;
1,3 милиони ден., тие (веројатно уплашени што никому ништо не плаќаат, а заработуваат огромни суми) побараа
мислење од Министерство за правда и од УЈП, дали треба да плаќаат некаков данок. МФ задоцни со одговорот на ова
прашање до крајот на април 2007 година, кога им одговори дека тие мораат да бидат ДДВ обврзници, а одговорот го
добиаја на 08.04.2007 година. Така, од 01.04.2007 година тие станаа ДДВ обврзници. Во надворешна контрола од УЈП
во 2010 година УЈП им пресмета ДДВ и камата на сите извршители за периодот пред 01.04.2007 година, односно им
го пресмета и јануари, февруари и март 2007 година како да направиле даночна евазија.
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21. Глобите “од-до” претставуваат голем притисок и одговорност на инспекторот, но на
стопанствениците тоа им одговара;
22. Постојат пречести промени на законите и неможност за ефикасно и благовремено
следење на тие промени од страна на инспекторите, деловните субјекти, книговодителите,
судиите. Книговодителите велат дека немаат голем проблем со промените на законите, ако се
тие суштински. Тие наоѓаат дека промените се формални, произволни, некорисни, без знаење
за суштината на проблемите;
23. Каков систем на информирање за законските промени постои кога ЕНЕР не е ефикасен.
Постојат вебови на министерствата и на инспекторатите, но многу е сложено да ги изучиш и
потребно е многу време за тоа. Голем број од нив не можеш да ги отвориш, а понекогаш на
местото на бараниот акт стои нешто друго;
24. 70 закони се донесени во Парламентот за еден месец. Како да го следиш тоа? Од каде да
се знае дека не е променет закон, кој од идната недела моето законско работење го прави
незаконско. Како да се знае кои закони и на кој начин се поврзани со конкретното работење на
еден вид бизнис?
Познавање и примена на законите во постапка на ИН кај даночните обврзници
1. Нејаснотии и недоречености во даночните решенија се појавуваат често во
образложението:
- често нецелосно е изнесена утврдената фактичка состојба,
- не се наведени причините поради кои не е уважено некоја од примедбите изнесени во
завршен разговор,
- не се наведуваат правните прописи и причините кои (со оглед на утврдената фактичка
состојба) упатуваат на такво решение - какво што е дадено во диспозитивот, додека даночните
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решенија95 на УЈП во нивниот диспозитив се јасни и прецизни, со доследна примена на член 79
од Законот за даночна постапка.
Дури и да се работи за очигледна грешка, според ЗДП, Првостепениот орган не може да
си ја поправи грешката96.
2. Престанок или промена на конечно даночно решение е предвидено во член 82 став 2
од ЗДП, само: доколку даночниот обврзник се согласи, даночното решение е издадено од
ненадлежна организациона единица на УЈП, даночното решение е донесено со недозволени
средства (измама, закана, поткуп), дополнително се појават нови факти или докази, кои водат
до поголем данок и кога промената е дозволена на друг начин.
Чл. 82 ст. 2 од ЗДП и членовите 249 - 260 од ЗОУП97 стриктно ги определуваат условите во кои
случаеви може една постапка - завршена со конечно решение, да биде повторена, односно кога
може конечно решение да престане или да биде променето.
Во член 249 од ЗОУП таксативно се наброени причините заради кои управната постапка може
да се повтори - како вонредно правно средство, чија примена може да доведе до повторно
решавање на некоја постапка која завршила со конечно решение. За обновување на постапката
доволно е да постои само една од наведените причини. Кога се дозволува повторување на
Со донесувањето на ЗДП во 2006 година, во членот 3 се утврди дека за сите прашања што не се уредени со овој
закон, се применуваат одредбите од ЗОУП. Посебно место зазема постапката за изготвување записник и решение
како и случаите во кои се одлучува со заклучок за прашања кои се однесуваат на постапката.
96 Суспендирани се одредбите од ЗОУП во делот - работа на првостепен орган по жалбата, односно одредбите од
членовите 234 до 238 од ЗОУП. Така, во Регионалните дирекции на УЈП, како првостепени органи, им се забрани
донесување даночни управни акти по изјавени жалби. Единствено надлежен орган за одлучување по изјавени
жалби против даночни управни акти е Министерот за финансии. Со членот 235 од ЗОУП утврдена е можноста,
првостепениот орган сам да го замени обжаленото решение, со што го заштитува својот авторитет и штити од
штетни последици по државата (заради тоа што жалбата не го одложува плаќањето).
97 Објавен во Сл. Весник на РМ бр. 38/2005, 110/2008, 118/2008 и 51/2011
95
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постапката од причини наведени во став 1 од чл. 249 од ЗОУП, треба да се знае дека не станува
збор за потполно нови факти кои настанале по донесувањето на решението, туку се работи
за стари факти што не биле познати и затоа не биле изнесени, а инаку постоеле во
моментот на донесувањето на решението. Потребно е новите факти и новите докази да бидат
такви што би имале влијание на решавањето на предметот на даночната постапка.
Повторување на постапката може да бара даночниот обврзник, а организационата единица на
УЈП која го донела конечното решение може да поведе повторување на постапката по службена
должност. За повторување на постапката по службена должност УЈП треба да донесе
заклучок со кој се дозволува повторување на постапката откако претходно ќе утврди дека се
исполнети законските услови.
Сепак, постојат случаи во кои УЈП не се придржува до овие одредби и ги повторува
постапките98.
УЈП без донесување заклучок за дозвола за повторување на даночна постапка, односно без утврдување на
пропишаните причини за престанок или промена на конечно решение, изврши надворешна контрола, после две
години од конечно завршена постапка (2006 и 2007 година) кај даночен обврзник, која се однесувала на
пресметување и плаќање ДДВ, данок на добивка и персонален данок на доход, за што се составени записници и
изготвени даночни решенија. Вкупниот износ на даночните задолжувања по сите основи со примена на член 76 од
ЗДП утврден е во износ од 47.000.000 денари. Во постапка по правен лек, со конечни решенија, износот на
даночните решенија сведен е на околу 4.500.000 денари и во законски рок овој конечен износ е платен од
даночниот обврзник. После две години УЈП врши повторно контрола кај истиот даночен обврзник и со
надворешна контрола го опфаќа истиот период кој беше контролиран и за која контрола беа донесени конечни
решенија. Во повторената контрола како утврдена фактичка состојба земена е состојбата од записниците од
претходната контрола и на истата само се надоврзани камати за даночен долг од разликата помеѓу утврдените
износи и конечните решенија на кои износи се додадени камати како да не сакал субјектот да ги плаќа износите,
иако износите на даночни обврски по конечните решенија целосно се платени. Конечните решенија од првата
контрола во новите даночни задолжувања земени се како плаќање на даночна обврска, како тоа да не било плаќање
по конечни решенија. Повторената надворешна контрола извршена е без донесување заклучок за повторување на
98
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3. При решавањето по жалба второстепениот орган, ја одбива жалбата или предметот го
враќа на првостепениот орган, со укажување како треба да се надополни постапката. Во ретки
случаи УЈП ја менува првобитно утврдената фактичка состојба, така што најчесто се
повторува истиот наод, со што постапката се одолговлекува и најчесто, предметот го решава
Управниот суд во постапка по тужба на даночниот обврзник.
УЈП би требало да даде поголема важност на наодот при повторена постапка и зголемен
надзор од страна на раководителот на надворешната контрола и контролорите од даночната
инспекција.
4. За изготвениот налог за надворешна контрола,99 даночниот обврзник мора да биде
известен пред почетокот на контролата и тоа:
- четири недели за големи даночни обврзници и
- две недели за другите даночни обврзници.

постапката, без престанување, односно - промена на даночните решенија. На овој начин утврдена е нова даночна
обврска во износ од 108.000.000 ден.! Не можејќи да ги подмири ново утврдените даночни обврски, даночниот
обврзник поднесе барање за поведување стечајна постапка. Во претходна постапка побарано е вештачење од
независна ревизорска куќа за утврдување на вкупните неподмирени обврски на даночниот обврзник - сега стечаен
должник. Независната ревизорска куќа утврди неподмирени даночни обврски кон УЈП во износ од околу 9.300.000
ден. Овој износ Основниот суд го призна, а останатиот дел до 108.000.000 ден. го оспори. Во текот на стечајната
постапка предложена е Програма за финансиска консолидација која е прифатена од страна на доверителите и од
УЈП, од причина што доколку се спроведеше стечајна постапка, реално, УЈП ќе наплатеше околу 2.000.000 ден. Според
Програмата, предвидено е целосно подмирување на утврдените побарувања во период од 18 месеци на шест рати. Во
тек е исполнувањето на Програмата и до крај на 2010 година наплатени се 50% од утврдените обврски.
99 Надворешната контрола може да опфати еден или повеќе видови даноци, еден или повеќе периоди на
оданочување или да се ограничи на одделни фактички состојби. Предметот и периодот на надворешната контрола
го определува раководителот на надлежното одделение за надворешна контрола во писмено изготвен налог за
контрола.
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Овие одредби нема да се применат ако со тоа би се спречила или попречила контролата. Во
таков случај, налогот за контрола се доставува непосредно пред почетокот на контролата и тоа
во случаи кога се работи за контрола на примената на Законот за регистрирање на готовински
плаќања (т.н. “фискализација”).
Меѓутоа, УЈП практикува издавање налог за надворешна контрола непосредно пред
почетокот на контролата и во други случаи, кога тоа не е неопходно и истото преставува
кршење на одредбите од став 1 на членот 92 од ЗДП и ја доведува во сомневање
вистинитоста на намерата дека се работи за редовна вообичаена даночна контрола.
5. Институција “проценка на даночна основа”: Неземање во предвид на доказниот
материјал на даночниот обврзник (отфрлање на финансиските и други деловни документи на
обврзникот како докази во процесот на утврдување на даночната основица).
Според член 76 став 3 од ЗДП, при процената треба да бидат земени предвид сите
околности битни за проценката, имајќи го во предвид членот 6 став 2 од Законот, но при тоа
треба да се земе предвид доказниот материјал на даночниот обврзник и при тоа да се
утврди фактичката состојба за која што постои одредена веројатност.
Според начелото на законитост и слободно одлучување од член 6 од ЗДП, УЈП е должна да ги
земе предвид и фактите кои одат во прилог и на штета на даночниот обврзник.
Според начелото на утврдување фактичка состојба од член 10 од ЗДП, даночните факти се
утврдуваат согласно со даночните закони и нивната економска суштина.
- Три карактеристични случаи100 на примена на “проценка на даночна основа”:
I. Контрола на сите јавни давачки во еден ДООЕЛ
Кај овој даночен обврзник, кон крајот на 2006 година извршена е контрола на сите јавни давачки за период 20042006 година, со примена на институцијата проценка на даночна основа. Со примена на член 76 од ЗДП се утврдија
даночни обврски по основ на ДДВ, данок на добивка и персонален данок на доход во вкупен износ од педесетина
милиони денари, изразени преку повеќе даночни решенија.
100
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Во приговорот, даночниот обврзник истакнува дека со примена на членовите 47 и 76 од ЗДП се утврдува даночна
обврска без да се води сметка за чл. 47 од ЗДП, бидејки од УЈП: не е извршен целосен увид во меморираните
податоци; не е извршено тестирање на меморираните податоци; не е барано истите да бидат обработени за
потребите на УЈП; не е барано податоците да бидат доставени на машински носач на податоци; ... со што е извлечен
погрешен заклучок, бидејќи со капацитетот со кој располага даночниот обврзник не е можно да се оствари толкав
приход. Тие не сакале да ја употребат книгата на гости од која може да се утврди колку гости престојувале во
хотелот, дневните извештаи од продажните места, кои се основа за фактурирање; се повикувале на извештаите кои
не се сметководствен ниту даночен документ (во склад со Правилникот за сметководство); не разграничиле колку
од утврдениот промет е од ноќевања, а колку од вонпансионски услуги (ресторан) и сл., туку едноставно сакале да го
применат чл. 76 од ЗДП, за да можат за основа да го земат прометот од три продажни места на даночниот должник,
кои меѓусебно не се споредливи во вршењето на дејноста и просторно се различно лоцирани, а нивниот промет да го
прикажат како збирен и поделен на број на денови.
По жалба е утврдено дека во собирањето на прометот на трите продажни места не се водело сметка за
специфичностите за секој од нив како и влијанието на периодот врз остварувањето на средствата (сезона,
вонсезона, локација и сл.). При немање однапред утврдени начела и критериуми за утврдување на даночните
обврски на даночниот обврзник, во постапка на преиспитување на приговорениот даночен управен акт, се пристапи
кон утврдување на даночни обврски според постојната документација на даночниот обврзник, така што се утврди
обврска за плаќање на наведените даноци во десет пати помал износ, со оглед на тоа што од финансиската
документација можеше да се утврди даночната основица без примена на чл. 76 од ЗДП.
II. Контрола на сите јавни давачки кај едно АД
Во 2007 година надворешната контрола на УЈП изврши попис на имотот на АД, во неговите деловни простории.
Согласно чл. 19 ст. 2 од Законот за УЈП, даночните инспектори привремено одзедоа документација на даночниот
обврзник и утврдија дека даночниот обврзник води двојна евиденција на прометот, при што се утврдени разлики.
Со оглед дека во одземената документација немаше документација за производството за 2 месеци, контролата го
примени чл. 76 од ЗДП, односно кон пресметување просечно производство во овие месеци и констатира дека
даночниот обврзник треба да допресмета и плати акциза и камата во вкупен износ поголем од 230 милиони ден.,
обврски по основ на ДДВ, данок на добивка и персонален данок на доход.
После три месеци од ново утврдените состојби на даночни обврски на АД, по поднесен предлог од страна на
вработените, се отвори стечајна постапка. Во стечајна постапка од УЈП пријавени се побарувања во вкупен износ
поголем од 1 милијарда денари, од кои признати се околу 300 милиони ден., а останатите пријавени побарувања,
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6. Врз основа на чл. 51 ст. 6 од ЗДДВ, а во случаите од чл. 9-а ст. 2 од истиот закон, УЈП врши
упис во регистарот на обврзници на ДДВ како поврзани лица, кога ќе се утврди одредена
сопственичка, организациска или управувачка поврзаност помеѓу одделни лица, кои се
посебни даночни обврзници регистрирани за ДДВ. По службена должност со решение УЈП ќе
наложи регистрирање како еден даночен обврзник, доколку кај овие лица утврди
нарушување на даночните принципи. Ова во многу случаи влијаело за отворање на стечајни
постапки над носителот - преставникот на поврзаните лица, а во некои случаи и на другите
поврзани лица (сестрински фирми). Има еден, многу индикативен случај за таквата
постапка101.
7. Одлагање на доспеаноста на плаќањето на данок: УЈП може значајно да помогне во
економскиот развој кај нас, ако почесто ги применува членовите 111-а до 111-д од ЗДП - на
кои се однесуваа по решенија на УЈП за извршена контрола се оспорени, бидејќи беа во тек постапки по жалба на
истите. Во стечајна постапка, УЈП од впаричување на имотот на стечајниот должник прими иснос од само 7,5
милиони ден.
III. Контрола на даночни обврски на еден ДООЕЛ
Во контрола на примената на Законот за регистрирање на готовинските плаќања кај ДООЕЛ со дејност угостителство и туризам, УЈП констатира дека субјектот не регистрира никаков дневен промет. Надворешната
контрола, со примена на чл. 76 од ЗДП изврши процена на дневен готовински промет на овој даночен обврзник врз
основа на споредба на регистриран дневен промет на даночен обврзник кој извршува иста дејност во непосредна
близина и со приближно ист капацитет на услуги, со што УЈП си ги наплатува средствата, глобата, поведува успешна
прекршочна постапка (според Законот за регистрирање на готовински плаќања). УЈП сфатила дека чл. 76 не служи
како казна или глоба, туку за да си наплати реални побарувања, кои нема ниту да се обжалуваат, ниту да
предизвикаат трикови на стопанственикот – ако се правилни и реални.
101 По донесувањето решение за поврзано лице кај едно АД од Битола и едно АД од Прилеп, обврската за ДДВ од сите
поврзани лица се спои во една и стана невозможно одбегнувањето и одложувањето на плаќање на обврските по
основ на ДДВ. Непосредно после тоа, отворени се стечајни постапки над сите поврзани лица и истите завршија со
нивна ликвидација. Во стечајна постапка над АД од Прилеп донесена е Програма за организациска и финансиска
консолидација која треба во истекот на утврдениот грејс период да отпочне да се реализира.
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барање на даночен обврзник, и ја продолжува доспеаноста на плаќањето данок кога
постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за
даночниот обврзник би предизвикало стечај. Директорот на УЈП може да го одложи
плаќањето на даночниот долг, имајќи ги во предвид редовноста при исполнувањето на
даночните обврски, и видот и обемот на штетата, која би настанала од извршувањето на
даночниот управен акт. Тоа ќе преставува навремено обезбедување на даночното
побарување, бидејќи во случај даночниот обврзник да не изврши уплата на даночниот долг во
рокот одобрен за одложено плаќање, УЈП долгот го наплатува од дадената гаранција за
обезбедување на плаќањето или во присилна наплата. Доколку ова беше применето во некои
случаи, кога барањето за одлагање на даночна обврска беше одбиено во подоцнежната стечајна
постапка, УЈП ќе имаше права врз тој стечаен должник.
8. УЈП е надлежна за водење прекршочна постапка и за изрекување прекршочни
санкции за прекршоците пропишани со ЗДП, ЗДД, ЗПДД, Законот за акцизи, Законот за
регистрирање на готовинските плаќања и Законот за игрите на среќа и забавните игри.
Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок. Таа го оправда своето
постоење преку нејзината работата, што резултира со подобра финансиската дисциплина.
9. Во УЈП, во текот на годината, даночните обврзници - според одредбите на законите кои ја
регулираат даночната сфера, потребно е да ги достават даночните биланси: ДБ102, ДБ-ВП103,
МДБ104, Б105, ПДД-ДБ106, ПДД-ГИ107, ПДД-ГИ/ОЗП108 и други обрасци, додека итната
Даночен биланс на непризнати расходи
Даночен биланс по вкупен приход
104 Месечен даночен биланс
105 Биланс на приходи и расходи кај даночни обврзници самостојни вршители на дејност (трговец поединец)
106 Пероснален данок од доход, даночен биланс
107 Персонален данок од доход, годишен извештај
108 Персонален данок од доход, годишен извештај, откуп на земјоделски производи
102
103
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книговодствена книга109 и книга за дневни финансиски извештаи се покажува пригодно, на
лице место, по барање на инспекторот. Навременото доставување на наведените биланси и
книги во голема мера придонесува за брзо согледување на финансиските токови на
даночните субјекти, поради што е потребно во УЈП брзо да се обработуваат поднесените
биланси, со што се постигнува поголем степен на дисциплина на даночните обврзници.
10. Во УЈП сосема малку се посветува внимание на стручното усовршување на
приправници примени на работа за извршување работи во надворешна контрола. Нивното
стручно усовршување најчесто е сведено на припомош на постари инспектори и зависно од
нивната умешност и желба за помагање на младите даночни инспектори и нема ниту проверки
на нивната оспособеност и знаења од областа на финансиите и даноците.
11. Донесените нови законски прописи тешко се имплементираат, па не се знае во кој
степен се тие усвоени – посебно од помладите инспектори, и дали нивната примена е еднаква
во целата држава. Одговорот овде е сигурно незадоволителен.
Гледишта на стопанството за толкувањето на законите од страна на инспекторите
1. “Максограф”: Највисока ставка на трговска надградба, која може да се спроведе во
записникот – по желба на инспекторот (ако тој така оцени). Ако инспекторот констатира дека
недостасува некоја стока во магацинот – при пописот (на пример, недостасува една столица), а
ОЛПЛ не може ниту да се сети на тоа каде му е дадена, продадена, шкартирана или однесена
(на пример столицата ја користел за седење за гости во канцеларијата, таа се скршила и тој ја
фрлил)... инспекторот констатира даночна евазија, односно дека робата е продадена “на црно”.
Тој гледа кога е столицата набавена, потоа ги бара сите фактури и гледа на која фактура има
максимална разлика помеѓу набавната и продажната цена, па му смета дека столицата ја

109

Служи за евидентирање на готовинските плаќања, при оправдано отсуство на фискален апарат
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продал со максималната маржа, односно во масимален сооднос. Така, тој неплатениот данок на
добивка на маржата ја укаматува со 0,03% на ден до крајот на таа година на набавка.
2. Институтите “опомена” и “едукација” не важи за УЈП, иако во ЗИН тоа е предвидено и за
надворешните контроли (ИН) на УЈП. Од УЈП велат дека овие институти не се користат само
при контрола на фискализација, но тоа не е така.
3. Постојат крајно нелогични и/или непостоечки “неправилности” кои инспекторот ги
утврдил при надзорот, со цел деловниот субјект да биде принуден да плати давачки (ДДВ, ПДД,
ДД...) под плаштот на “отстранување на неправилностите”, за да избегне “потешки последици”
и да не се жали. Сепак и тогаш следи глоба, која пак зависи од инспекторот, заради тоа што и
“неправилностите” се чисто толкување од инспекторот, па тој може истите да ги
квалификува како “намерни или ненамерни”, “штетни или не”, “направен прекршок или
неправилност”... На крајот, разврската зависи и од Прекршочната комисија.
4. Книговодителите се во процепот помеѓу стопанственикот и УЈП
- Странката се буни кај книговодителот дека тој во годишната пресметка му го пресметал
данокот реално. Тој платил само една третина од данокот, а на книговодителот му рекол дека
мора остатокот да го “покрие” (прикрие) и да се потпише на така направените пресметки.
Книговодителот му вели дека тој ќе му го пополни формуларот – како што тој бара, но нема да
го потпише, туку му вели нему да го потпише. Книговодителот си прави по свое (по закон) и го
спасува бизнисменот (барем) од глоба за неплатен даночен долг, но со тоа си влегува во нов
проблем со газдата на фирмата (по ЗВСР и книговодителот одговара за соучесништво).
5. Постои цел низ проблеми со пропагандниот материјал, рекламирањето и сл.
6. Ако вработениот користи сопствен телефон – за кој фирмата плаќа сметки, а не бил
купен, односно заведен дека е сопственост на фирмата, мора да се плати данок на добивка на
тие платени средства. УЈП не го признава тоа од причина што претплатата за приватни лица
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била помала од онаа за фирми, а исто така не знаеле колкав дел од разговорите биле за лични
цели. Зошто УЈП тоа би го интересирало? Зар УЈП треба да го штити телефонскиот оператор?
7. Несогласување на наодите на еден со друг инспектор: Пример кога, после повеќе
контроли, каде е констатирано дека се е ОК, со повратокот на ДДВ (основ е инвестирањето во
изградба на објекти во сопственост на фирмата), еден инспектор вели дека не е ОК и сите пари
треба да се вратат на државата. Ова е честа појава!!!
8. Трендови на упростување на книговодство, намалување на документација за микро
и мали субјекти (МСС стандард): Според последните дополнувања на Правилникот за водење
сметководство110 од август 2011, а со примена од 1 јануари 2012 година, микрофирмите и
малите претпријатија ќе водат поедноставно сметководство само со влез и излез.
Упростувањето на процедурата за финансиско известување за овие фирми од следната година
ќе значи намалување на трошоците кои по овој основ ги имаат сопствениците на малите
бизниси, во делот на проценителите и друг вид експертиза.
9. Скоро 80% од сите прекршоци (прекршок + глоба) се однесуваат на:
а) престапи од област на фискализацијата (неиздавање фискални сметки, расипани
фискални каси ...)
б) неподнесени даночни биланси (деловните субјекти сметаат дека, ако фирмата не
работела, односно немала обрт, не се должни да поднесат таков. И во тој случај треба да
поднесат пријава, каде ставките се нули);
10. Има контроли, кои со месеци се одвиваат во фирмите111 и го реметат работењето и го
трошат времето на врвниот менаџмент на фирмите;

Објавен во Сл. Весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11
Тоа најчесто се прави кога инспекторот заклучил дека може да има било каква корист (материјална или друга).
Тогаш сопственикот на субјектот најчесто тактизира.
110
111
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11. Ригорозни контроли, со барање се и сешто. Кај некои субјекти од самиот настап на
инспекторите се гледало дека имаат намера да казнат. Тогаш се гледало и на најневеројатни
работи. На пример, скоро за секој трошок нема да речат дека е даночно ослободен, ниту една
основица за даночење не била точна, на секое законско даночно олеснување се гледа како на
извор на даночна евазија...
12. Континуирана контрола: Повеќе контроли на кафеана во еден ден. Секоја смена ја
контролира инспектор и тоа во рок од месец дена (континуирана контрола). Еден од нив смета
дека е тоа добар начин на работа на инспекторите, а не да доаѓаат во петок и сабота навечер и
да им ги бркаат муштериите. Ова се прави за да се провери некое кафуле, колонијал... кои добро
заработуваат, но не се пријавуваат како ДДВ обврзници. Чесните субјекти сметаат дека е ова
најдобриот начин на работа на УЈП и сакаат да има целосен мониторинг, за да се утврди реално
состојбата и да има ред на пазарот;
13. Нелогичните и неефективни налози за вршење финансиска контрола:
Книговодителите се често изненадени од непотребните контроли, кои им го трошат времето, а
немаат никаков резултат, затоа што се погрешно насочени. Така, финансиски инспектор
контролира микро субјект, со обрт не повисок од 200 000 ден. годишно, по Законот за данок на
добивка, а тој е во класа на оданочување на вкупен приход. Стопанственикот и книговодителот
трошат неколку дена за контролирање на ваков субјект и на крајот констатираат дека не може
да се изврши контрола, затоа што субјектот не е соодветен за таков вид контрола. Тоа пречесто
се случува. Стопанственикот со денови печати документи (заклучни листи, картици, изводи)
без никаква логика. На крајот, после денови малтретирање, ќе се констатира дека субјектот не
одговара за таков вид контрола, затоа што се оданочува со 1% од вкупниот приход, и воопшто
не влегува во законот за добивка, ниту во законот за ДДВ.
14. Многу поплаки има за субјекти, кои нерегистрирано вршат дејност, а инспекторите
ги толерираат, односно воопшто за нив не се интересирале (ако се земе фактот дека никој за
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нив не им дал налог, тие се во право). На пр. во една продавница за текстил влегуваат
инспектори на контрола, а пред продавницата имало тезга за текстил на диво, која
инспекторите ја игнорирале.
15. Имало случаи на глобење за послужување на муштерија после затворање на фискалната
каса (извршено дневно затворање). Како да се постапи112?
Отворени злоупотреби од страна на инспектори113 на УЈП, со цел
да изречат казна по секоја цена
1. Инспектор ни се пожали дека не може веќе да го издржи притисокот од надредените и
дека мора да изрече одреден број казни, со одредена сума, со напомена дека мора да ги
обесхрабрат контролираните да се жалат и дека мора да одат на порамнување;
2. Инспекторка добила директно укажување од “шефот” дека малку казнува и дека ќе има
сериозни проблеми ако не започне да казнува поинтензивно. При тоа добил и напомени дека
треба да биде вешта во откривањето на овие неправилности и да не се зафаќа со оние можни
незаконитости, кои трошат многу време за надзор;
3. Инспекторот се правда кај познаник, кој го контролира, дека мора да го глоби, зашто му е
така наредено и може да изгуби работно место ако така не постапи (повеќе од половината
анкетирани ова го изјавија). Од 11 инспектори, со кои разговаравме, ова го потврдија 7-мина,
еден рече дека тоа е само кај помладите инспектори, кои се “незналици”, па се плашат за своето
работно место, еден рече дека е тоа така само ако треба да се замолчи некој многу гласен или
безобразен, кој се замерил со инспекторите, а двајца рекоа дека нема такви директни наредби

Да се издаде парагонблок и да се употреби Итна сметководствена книга
Јавно искажани мислења во големата сала на Центарот за култура “Марко Цепенков” Прилеп, при “побуната на
стопанствениците” против контролите на УЈП
112
113
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од шефовите, но тоа го прават посуптилно, преку укажување дека има голема даночна и
фискална недисциплина).
4. Инспекторите понекогаш изрекуваат казни “од ракав”, затоа што жалбата не ја одлага
наплатата. Стопанствениците не си ја земаат даночната претплата, која треба да си ја повратат
ако го добијат спорот, за да им послужи за некое идно плаќање. Инспекторите повторно
изрекуваат глоба, точно толку за да не ја вратат таа сума. Тука одат на “се или ништо”,
ризикувајќи нов спор.
5. Колку и да паѓа инспекторот на суд или во жалбена или управно – судска постапка, тоа не
делува негативно на напредувањето на инспекторите. Тие се добри инспектори пред
државата затоа што казнуваат.
6. Кога имаат “акција за собирање пари”, инспекторите не гледаат дали прават
злоупотреби на службената положба, затоа што шефовите токму тоа им го препорачуваат. Така,
инспекторите:
- сами го составуваат записникот, не ја прашаат странката ништо и само им велат да
потпишат. Сега контролираните не потпишуваат, но на инспекторите тоа не им е грижа, затоа
што и онака пишуваат што сакаат;
- на странките им говорат едно, а прават друго (им велат дека нема да ги затворат, а потоа
праќаат друг тим времено да ги затвори. Инспекторка ни изјави дека е тоа начин таа да се
заштити од моментната реакција на субјектот, односно од физички напад);
- Една инспекторка контролираниот го пријавува кај друга инспекторка наместо сама да
изрече глоба, затоа што и самата не била на лице место. Другата инспекторка глоби, иако и таа
не била на лице место. Тоа го прават да ја “зајакнат” постапката (сеење смут пред
Прекршочната комисија и пред судот за понатамошните постапки);
- Многу често записникот инспекторите си го преправаат по свое и не им оставаат
примерок на контролираните, па потоа им го праќаат по пошта – полн со лажни наоди, како и
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со глоби за кои не рекле дека ќе ги изречат. Други (повеќето) субјекти велат дека во
записникот се точно наведени констатираните неправилности, но инспекторот не сака да се
соочува со субјектот директно, посебно ако се познаваат од порано, поврзани се преку
заеднички пријатели, роднини (посебно во помали средини) или во текот на ИН другарувале,
“се напиле по некоја”...
- не ја информираат странката за правото да кажат свое гледиште на наодот;
- не им ги кажуваат правните последици и поуки;
- не ги информираат дека имаат право на писмен приговор во рок од 8 дена;
- не ги информираат дека можат да побараат и испечатен записник;
- нечитко пишуваат за да не може странката да прочита;
- во записникот внесуваат дека контролираниот “не прима” (божем не сакал да го прими
записникот), иако се случува записникот да го остават кај некој близок до фирмата;
- Прекршочната комисија (во најголем број случаи) се солидаризира со инспекторите и им
верува, иако знаат дека овие направиле повреди на законите, но тоа било во рамките на
“акцијата за глобење”;
7. Примери со злоупотреби од страна на инспекторите, со цел да изречат казна има многу.
На пример, инспекторка ја исклучува касата (две слични команди на фискалната каса, едната за
блокирање, едната за пуштање на фискалниот апарат) во продавница и одма започнува да
составува записник дека касата не работи, а на сопственикот не му дозволува да пристапи до
касата и повторно да ја вклучи;
8. Инспекторка влегува во локалот, само вели “инспекција”, без да покаже легитимација и
пишува глоба без било каква контрола, со закана дека ако се побуни сопственикот, ќе правела
попис и ќе го казнела 7000 €;
9. Повеќе инспектори чекаат во близината на локалот да се создаде гужва од купувачи (на
пр. големиот училишен одмор, или шпицот за пауза...) и тогаш влегуваат, за да искористат
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гужва, па не чекаат сопственикот да се соземе и започнуваат да прават неред, претресуваат,
истураат корпи за ѓубре, отвораат фиоки, претресуваат вработени...
10. Инспекторка изрекува глоби за сосема мали неточности во пресметките (кусок од 10
€, на сума од стотици илјади евра платен данок), кои зависат и од методологијата на
пресметување и од заокружувањето на децималите. Тоа го сметале и како неплатен долг;
11. Финансиски инспектор утврдува неправилности врз база на непризнавање на сосема
коректно фактурирање и барал и тие фактури да биле на фискални сметки, иако не треба да
имаш и фактура и фискална сметка за иста работа. Тој фактурите ги отфрла и вели дека тоа се
неиздадени фискални сметки, иако воопшто не дошол на лице место. Тој тоа го пријавува на
инспектор по фискализација, кој исто така не дошол на лице – место, туку записник испраќа по
пошта – како да бил во контрола и потоа следи и покана за плаќање глоба од 2000 €, плус 500 €
за физичко лице. При тоа е интересно дека при завршниот збор инспекторот воопшто не го
споменал овој прекршок, по кој изрекува глоби.
12. Инспектор изрекува глоба, затоа што не му се допаднало како книжи книговодителката,
иако се сметките потполно точни (се согласува сумата на фискални сметки + фактури за крајни
потрошувачи со состојбата во објектот и магацинот и фактурите за набавка);
13. Инспекторка “развикува” во локалот, фрла производи на сите страни обвинува за
криминали, без да направи било каков увид, па дури потоа го прави увидот (да чујат
муштериите дека стопанственикот бил криминалец);
14. Инспектори ја туркаат вработената настрана (понекогаш и грубо, непристојно, со
закани...) за да можат да прават што сакаат;
15. Инспекторка ги брои монетите по 1, 2 и 5 денари во касата и за 170 ден. (суми, кои ги
видовме во решенијата, од оние, кои се осмелија да ни ги покажат: 80, 95, 258, 344, 402, 552, 711
денари) пишува глоба и/или затвора локал. Не бара ниту да потпише контролираниот, ниту му
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го чита записникот. Стопанственикот вели дека никој тие пари не ги брои, затоа што тие
секогаш стојат во касата и им требаат за работа, но тоа за инспекторката не е интересно.
16. Не се почитува одредбата дека записникот мора да им го прочитаат на странките и да
прашаат дали ќе потпише контролираниот. Ова е состојба од 2012, а пред тоа биле малку
попристојни;
17. Инспекторка сама ја закосува хартијата на касата (контролната ролна) и потоа пишува
казна за неисправна каса;
18. Инспектор праша: Да ти пишам 2800 € казна, а да платиш 1400 или да ти контролирам?
Контролираниот вели дека се му е чисто и нека контролира. Инспекторот без контрола пишува
глоба за неиздавање фискална сметка и си оди без да му понуди да го потпише записникот, да
го прочита, а на излегување му фрла примерок на подот. После 2 часа доаѓаат други
инспектори од УЈП со полиција и го затвораат локалот, а инспекторот му вели: “залепен си”.
19. Инспектори (двајца мажи и две жени) влегуваат во локал без легитимирање и
започнуваат да наредуваат, туркаат вработени, бараат од нив да се постројат за да ги
претресат, им наредуваат да вадат се од џебовите, едниот инспектор отвора фиока и ја истура
на пултот, од ормарчето за гардероба вади ташни и содржината ја истура на пултот, а потоа и
корпата за ѓубре ја истура на пултот. Другиот инспектор и една инспекторка чепкаат нешто во
фискалната каса, а газдата го отстрануваат да стои на влезот, за да не гледа што овие прават.
Еден од инспекторите одма започнува записник и воопшто не гледа што се контролира, туку
одма пишува констатирани прекршувања и глоба од 3500 €, го повикува газдата и му вели:
“потпиши”. Овој не сака и сака да види што напишал, а една инспекторка му вели дека ако не
потпише ќе му напишат поголема глоба. После тоа, тие излегуваат надвор, бараат сите да
излезат од локалот и го пломбираат локалот (вообичаено, пломбата ја поставува друг
инспекциски тим).
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Инспекциски надзор од страна на инспектори на
Државен Пазарен Инспекторат
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Државен Пазарен Инспекторат
“Пазарна инспекција”
Организиран e во два Сектори: Сектор за општи работи и Сектор за ИН, каде
функционираат 12 посебни одделенија - 10 по градовите, Одделение за прекршоци, Одделение
за безбедност на производи, Одделението за човечки ресурси, Сектор за општи работи.
ДПИ ги покрива секторите: трговија, угостителство, туризам, занаетчиство и лични услуги,
заштита на правата на потрошувачите, заштита на правата од индустриска сопственост и
безбедност на производите.
Работата на ДПИ консултира над 120 закони114 од различни области, делумно, односно во
некои сегменти и за одредени работи обезбедува десетина115, а директно обезбедува 15 – 20116

Закон за прекршоци (Сл.В. 62/06), Кривичен закон на РМ (Сл.В. 19/04), Закон за постапување по преставки и
предлози (Сл.В. 82/08), Закон за општата управна постапка (Сл.В. 38/05...110/08), Закон за управни спорови (Сл.В.
62/06), Закон за медијација (Сл.В. 60/06)
115 Закон за инспекциски надзор (Сл.В. 50/10), Закон за заштита на потрошувачите (Сл.В. 38/04...877/07), Закон за
трговски друштва (Сл.В. 28/04...87/08), Закон за животна средина (Сл.В. 53/05...61/09), Закон за управување со отпад
(Сл.В. 68/04...107/07), Закон за акцизи (Сл.В. 32/01...38/09), Закон за електронски плаќања (Сл.В. 63/06...36/07),
Закон за радиодифузна дејност (Сл.В. 100/05...132/08), Закон за возила (Сл.В. 140/08)
116 Закон за Државен пазарен инспекторат (Сл.В. 24/07...81/07), Закон за трговија (Сл.В. 16/04...115/10), Закон за
угостителска дејност (Сл.В. 62/04...115/10), Закон за заштита од пушењето (Сл.В. 36/95...35/10), Закон за туристичка
дејност (Сл.В. 162/04...189/08), Закон за вршење на занаетчиска дејност (Сл.В. 62/04...115/10), Закон за индустриска
сопственост (Сл.В. 21/09), Закон за безбедност на производите (Сл.В. 33/06...63/07), Закон за метрологија (Сл.В.
55/02...120/09), Закон за контрола на предметите од скапоцени метали (Сл.В. 23/95...22/07), Закон за градежни
производи (Сл.В. 62/06...86/08), Закон за вино (Сл.В. 69/04...42/08), Закон за тутун и тутунски производи (Сл.В.
24/06...88/08), Закон за такса за привремен престој (Сл.В. 19/96...88/08), Закон за надзор на пазарот (Сл.В. 48/10)
114
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закони и многу повеќе подзаконски акти117. ДПИ врши ИН над примената на законите и
прописите донесени врз основа на закон во работењето на трговските друштва, правните и
физичките лица118. ДПИ може да превземе и прекршочни санкции за кои одлучуваат
прекршочни органи119 врз основа на поднесено барање од пазарниот инспектор.
Неправилности и проблеми при инспекцискиот надзор
Најголем дел од ИН се извршени врз основа на одредбите на Законот за трговија, каде се
утврдени најголем дел од неправилностите и Законот за угостителска дејност.
Подвлечените точки се најважни за стопанствениците: 1,2 и 3 – Трговија; 5, 6 и 8 - Угостителство
1. Правилник за формата и начинот на .. евиденција ... на стоките и услугите во трговијата ... (Сл.в. 51/04 и 89/04).
2. Правилник за МТУ за деловните простории ... во кои се врши трговија (Сл.В. 21/04, 54/04, 79/07, 93/08),
3. Правилник за МТУ на продажниот објект за продажба на алкохолни пијалоци, формата и содржината и образецот
на лиценцата....начинот на водење регистарот на издадени и одземени лиценци (Сл.В. 93/08)
4. Правилник за формата и содржината на образецот-пријавата за исполнување МТУ за вршење на трговија и
започнување со работа на продажен објект или друг деловен објект (Сл.В. 21/04, 86/05),
5. Правилник за Минимално Техничките Услови за вршење угостителска дејност (Сл.В. 16/2006)
6. Правилник за категоризација на угостителските објекти (Сл.В. бр.16/2006)
7. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за вршење на угостителска дејност во ноќен бар,
кабаре, диско клуб и дискотека на отворено и начинот на издавање и одземање на лиценцата (Сл.В. бр. 116/2006)
8. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на МТУ и започнување со работа
на објектите за вршење угостителска дејност ..... (Сл.В. бр.117/2008)
9. Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за извршен инс. надзор (Сл.В. 80/2007)
10. Правилник за формата и содржината на образецот на книгата за евиденција на гостите (Сл.В. 130/2007)
11. Правилник за исполнување на МТУ за вршење на занаетчиска дејност (Сл.В. 87/04)
12. Правилник за ... занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории (Сл.В. 87/04)
13. Правилник за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите (Сл.В. 87/04, 14/08, 44/09)
25. Правилник за неавтоматски ваги (Сл.В.56/07)
118 Член 8 од Закон за државен пазарен инспекторат, Сл.Весник на Р.Македонија бр.24/2007, 81/2007 и 36/2011
119 Комисијата за прекршоци ја формира Министерот за економија
117
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ДПИ постапува и по пријави120 и преставки121 за остварување на правата на потрошувачите
на рекламација за купените производи или услуги (по телефон, во писмена форма) преку
Организацијата на потрошувачи на Македонија и други институции.
Во трговијата најчести се прекршоците кои се однесуваат на неправилно водење
евиденцијата за набавка и продажба, несоодветно декларирање на производите, трговија со
производи-стоки кои се нелегално или се набавени без соодветна документација.
Во угостителството чести се прекршувањата како пречекорување на работното време,
неистакнати податоци на угостителските објекти предвидени со закон и сл.
До повисоки инстанци најчесто се обжалуваат решенијата кои се однесуваат на
прекршувања за кои е изречена мерка забрана за вршење дејност. Нивниот број е занемарлив
во однос на изречените мерки. За ДПИ тоа е доказ за правичноста и ефикасноста на
инспекторите, а за нас и за бизнисмените - доказ за стравот на деловната заедница122.
Порано ДПИ биле присутни и на граничните премини, за да ги проверуваат декларациите
на производите, нивната безбедност при употреба, но сега тоа го нема и доаѓаат само по повик
на граничната служба или друг инспекторат – присутен на границата (ДСЗИ, АХВ и др). Тоа го
отежнува работењето и контролата на внатрешниот пазар и безбедноста на производите.
Одделението за безбедност на производите при ДПИ се занимава само со безбедноста на
производите при употреба, но не и со својствата, механичките својства, хемискиот состав,
запалливоста... на производите, за кои се надлежни други тела и инспекторати (на пример
Пријавите најчесто се однесуваат на: бесправно работење, неистакната фирма, непридржување на работно
време, неиздавање фискални сметки, продавање производи без декларации или упатство за употреба напишано на
македонски јазик и кирилско писмо, бесправна продажба производи на тезги.
121 Преставките, најчесто се однесуваат на: рекламации на производите со материјални недостатоци во однос на
квалитетот, рекламации за извршени сервисни услуги и др.
122 Во природата на човекот е да не прифати глоба и/или казна, затворање на бизнисот... Тоа не мора воопшто да се
докажува. Тоа е факт!
120
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пластиката од кои се изработени детските играчки е предмет на истражување на ДСЗИ).
Производителот или увозникот треба да имаат сертификат – ознака за сообразност “СЕ” и
Изјава за сообразност, но тоа е важно само за производителите на играчки и увозниците на
играчки, а во работата на ова одделение видна улога игра Институтот за стандардизација.
Сите овие имаат ефикасни веб страници и добро е стопанственикот да ги посети и да се
едуцира од нив.
Инспектори на ДПИ (10 инспектори и 3 пензионирани) тврдат дека Едукација на
клиентите123 тие имаат и пред новиот ЗИН и тоа на потполно неформално, но ефикасно ниво,
која се базира на нивната блискост со стопанствениците:
- Секој може да дојде во локалните одделенија на ДПИ, во цела Македонија од 8.30 до 10.00 ч. и
од 14.00 до крај на работно време, за да праша нешто што го интересира во врска со својата
работа, да биде советуван, да му се пополни документ и сл. Странката нема да има никакви
проблеми, доколку појде во локалната служба на ДПИ, праша за она што не е сигурен или
побара помош, па дури и да изнесе податок што е во негова штета (“ние тоа нема да го земеме
како прекршок и недостаток, доколку странката ги послуша советите и ги поправи
недостатоците”).
- При инспекциски надзор записнички се укажува на недостатокот, на странката и се дава
покана за едукација и рок за отстранување на недостатокот, а ако странката не дојде на
едукација, се смета дека странката е едуцирана за направениот недостаток.
- Ако странката е едуцирана, за повторување на истиот прекршок ќе биде глобена или, ако
законот така налага – привремено затворена;
- После надзорот и дадениот записник, во кој се укажува на недостаток, инспекцијата врши
Контролен надзор и формира Контролен записник, па во него има Заклучок за отстранување на
недостатокот (постапката е објаснета во воведот).
123

По иницијатива на инспекцијата или по иницијатива на странката
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Статистика за работата на ДПИ124 - прекршоци и неправилности и нивната разврска:
Година

2010
I Квартал125 2011
II Квартал127 2011

-

Решенија во
управна постапка

Трговија
Угост.
649
269
1577
237
58

Прекршочна
постапка

Комисии за
прекршоци

Трговија Угост Трговија Угост.
646
189
533
98
1834
958
616
101

Затворање,
запирање,
постапка

Вкупно
надзори

?

44029

218
68

12730126
1851128

Решенијата во управна постапка најчесто се однесуваат на:
Неводење евиденција за набавка и продажба на стоките на големо и мало;
Неводење евиденцијата во согласност со ПФНВЕ;
Евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна просторија129;
Вршење трговија без регистрација во соодветниот регистар;
Стоките не се декларирани, спакувани, означени, обележани.. согласно законот;
Неисполнетост на општи МТУ130, во зависност од видот на фирмата;
Неисполнување на МТУ за продажба на алкохолни пијалоци;
Необезбедени лиценци за продажба на алкохолни пијалоци;
Продажба на алкохолни пијалоци после 19 односно 21 часот во лето.

Извештаи на ДПИ – Годишни, квартални – www.dpi.gov.mk
11.006 редовни, 999 контролни и 725 вонредни инспекциски надзори.
126 Програма за работа за 2011 година на ДПИ: се планира да се реализираат 51000 инспекциски надзори
127 1.314 редовни, 249 контролни и 288 вонредни инспекциски надзори.
128 Остварени повеќе инспекциски надзори во однос на планираното во периодот за 9,46 %.
129 Инспекторите за овој прекршок најчесто не изрекуваат санкција и почекуваат книгите да се донесат во објектот.
130 МТУ за различни субјекти се контролираат и после “пуштањето на објект”. Стопанствениците мислат дека МТУ
треба да се исполнети само во фазата на добивање дозволи за работа и тука се лажат.
124
125
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Во угостителството, по решенија во управна постапка најчесто е констатирано:
вршење дејност без упис во соодветниот регистар,
непочитување на пропишаното работно време,
неисполнети МТУ,
неиздавање фискална сметка за извршена угостителска услуга,
неутврдени нормативи за храна и пијалоци (ова е можеби сега работа на АХВ),
неистакнати цени на начин достапен на корисниците,
неистакнат вид и назив на угостителскиот објект.
Во Трговијата по решенија во управна постапка најчесто е констатирано:
- вршење трговија без регистрација во соодветниот регистар;
- неводење евиденција за набавка и продажба на стоките на големо и мало;
- евиденцијата не се води во согласност со ПФНВЕ;
- евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна просторија;
- неисполнувањето на МТУ за вршење дејност, отпочнување со дејност пред да се изврши упис
во соодветниот регистар;
- промет со стоки кои не се декларирани, означени односно обележани согласно со закон
- несообразност на стоките со пропишаните технички барања, проследени со документи
определени во техничките прописи и обезбеден сервис.
Книги, кои треба да ги водат стопанствениците:
- Трговска книга на мало – ракописно се внесува: дневен промет, стока - примена тој ден,
набавна цена, продажна вредност спрема фактурата за примената стока, која вообичаено, се
носи кај книговодителот и тој прави Приемен лист за стоката, во два примероци, од кои едниот
се враќа до дуќанот и тој се евидентира во Трговската книга во рок од 8 дена – максимум, од
приемот на робата;
- Трговска книга на големо;
-
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- Трговска книга на услуги;
- Книга за дневни финансиски извештаи (колку стока е продадена, евидентирана на
фискална сметка, со напишана ставка на ДДВ;
- Евиденциона книга (ја бара УЈП, но може и ДПИ) каде се внесува промет и данок;
- Преносна испратница (се евидентира во ТК);
- Извештај за менување на цените (кога се намалува цената, се работи со “сторно” на касата);
- Упатства за употреба, гарантен лист (техничка роба), овластен сервисер.
1.
2.
3.
4.
5.

Законски минимум за исполнување барања, во склад со закон
Општи законски норми и барања, стандарди за отворање на бизнис131
Документи, кои секогаш треба да бидат во објектот/седиштето на фирмата132
Истакнат полн назив на фирмата, истакнат назив на објектот (ако има повеќе објекти)
Минимални технички услови133 - пријава за исполнети МТУ
Дозвола од градоначалникот за продажба на стока пред објектот

Потребни стандарди за отворање на бизнис: Влог од 5.000 € во ствари или пари, кој е проценет од овластен
проценител, нотарски работи (самите си знаат што е потребно, спрема видот на бизнисот), Агенција за правни
работи (самите си знаат што е потребно, спрема видот на бизнисот), решение од ЦР за отворање фирма, отворање
банкарска сметка - код за ИПИН за плата, пријава за вработено лице со оглас од пет работни дена, пријава за МТУ за
вршење дејност (Правилник) и минимални стандарди (спрема дејноста) - простории и магацински простор, потврда
за струен приклучок, ПП апарат, телефон, здравствен превентивен преглед, дипломи или други документи за
едукација - дали лицата на работа имаат соодветна школска подготовка, обука (курс) за трговска дејност, обука за
ПП заштита, лиценца за ХТЗ (обука), обука за прва помош, ЕТ, ЕТУ, МТУ, ПЛ, Категоризација на угостителски
објект, Лиценца за ноќни барови, ценовник – заверен во локална самоуправа (за кафеани, барови), мени со име на
производ, цена, грамажа (пицерии, кафеани...)
132 Решение или тековна состојба од ЦР, ж-ска и даночен број, Решение или пријава за исполнување на МТУ за
вршење дејност, документација за извршена набавка и продажба на стока и услуги во пропишана форма.
133 Таа контрола на МТУ за вршење на угостителската дејност е постојана!
131
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дозвола од градоначалникот за вршење угостителска дејност пред објект134
Истакната цена на видно место и на секој производ135
Истакнати и вистинити услови на продажба (начини на плаќање, услови за плаќање на
рати, плаќање со картички, актуелни попусти..)
Стоката со фалинки мора да биде означена и физички одделена од другата роба
Редовно баждарени мерни инструменти (пропишано е на колку време мерните
инструменти се баждарат), со документ за баждарење (ваги, тегови, метра, мензури...) од
лиценцирана фирма
ЕТ- евиденција во трговија, ажурирана секојдневно, односно на 8 денови – максимум
ПЛТ- приемен лист за трговија на мало
Декларациите на производите да биде на македонско кирилично писмо (да се
набавуваат само декларирани производи)
Лиценца за продажба на алкохол136 - ако продавате алкохол
Лиценцата за продажба на цигари137 - ако продавате цигари
Натпис со телефонскиот број на ДПИ
Натпис: “забранета продажба на цигари и алкохол на лица помлади од 18 години”
Знак за забрането пушење
Работно време да е истакнато и претходно заверено во ЦР - пријава (важи за одредена
дејност) и придржување на работното време
Почитување на објавените, од државата неработни денови

Постои процедура. Се плаќа по М2 општински простор, кој го користите.
Ако има намалување или распродажба мора да се пише % на намалување, поранешна и сегашна цена
136 И тука е потребно исполнување на МТУ за продажба на алкохолни пијалоци. Се плаќа 20.000 ден. првиот пат, трае
2 години, а се обновува со 5.000 ден., но само 1 месец пред истекот на лиценцата, инаку се плаќа повторно 20.000
ден.
137 се плаќа 20.000 ден
134
135
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21. Откако ќе се регистрира субјектот, мора да пријави во ДПИ дека почнал да работи
22. Фискална каса (во исправна состојба), да регистрираат двете ленти138
23. При внесувањето на производите и услугите во касата (шифрирање) да се води сметка
за секоја дадена услуга и производ сметката да биде со спецификација и да нема една
шифра за различни стоки и услуги, дури и во случај тие исто да чинат
24. Стоката во објектите да биде во согласност со евиденцијата и со фискалната каса
25. Да нема стока, која нема соодветен документ за прием, или откуп од земјоделец и да
нема повеќе стока, отколку онаа што е набавена со документ
26. Има посебни услови (по закони и правилници) поврзани со видот на бизнисот: трговија
на мало, трговија на големо, угостителство, туризам, производство. Морате да ги знаете,
барем во минимален дел, затоа што ќе бидете опоменувани и глобени
27. Вистинити натписи за попусти, тие да не траат повеќе од 1 месец (и за тоа мора да се води
евиденција). ДПИ посебно ги контролира попустите139! Попустот се прави спрема цената на
производот, која важела 1 месец порано (не правете трикови: “денес дигам цена, утре
правам попуст” - ДПИ одма ќе ве фати)
28. За продадена техничка стока да се внесе датумот на продажба во гарантниот лист, да се
стави сопствен печат и потпис и да се придржуваат до одредбите од договорот140. Има и
Стопанствениците тешко, но сепак, учат дека закосувањето на хартијата на касата, исфрлање од правилно
функционирање на регистрационата лента, “расипувањето од струен удар” на касата, подметнување фискална
сметка порано отчукана, како и изговорите за неотчукување фискална сметка на муштериите ... не поминува кај
инспекторите и тие глобат во 100% случаи.
139 Во периодот на сезонски намалувања, инспекторите посебно контролираат во делот на правилно формирање и
означување на цените на производите, како и водењето книги за попуст. Тоа е во склад со Закон за заштита на
потрошувачите.
140 Продажбата на техничка стока емногу малку и недетално контролирана ставка од инспекторите од ДПИ, заради
тоа што, ако контролираат по закон, ќе најдат вистински чуда. Тука се ситуациите навистина “црни”. На пр.
138
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29.
30.
31.
32.

одредби, кои не стојат во договорите, но се предвидени со Закон за заштита на
потрошувачи, како на пр. дека продавачот мора да обезбеди резервни делови за
производот во рок од 5 години.
Постојат посебни услови за разнесување стока, амбулантна продажба на стока од
превозни средства, за било каков превоз на стока – научете141 ги и почитувајте ги
Секоја промена на цените уредно да биде означена и евидентирана во деловните книги,
Продажбата и изложување на роба надвор од деловниот простор подлежи на посебни
МТУ за тој простор, кои се подолу дадени во самата обработка на законите
Да се издава фискална сметка за секоја продажба, дури и да е стоката дадена на вересија
(“тетратките за вересија”142 допринеле за многу глоби и затворања на локали)

велетрговците и малопродавачите воопшто сериозно не ги сфаќаат техничките и други упатства, датумот на
продажба и почетокот на гаранцијата, роковите во кои гаранцијата е активна, сервисните документи и
информациите за присутност на сервиси во одреден град, но не обраќаат внимание ниту на усните информации, кои
им ги пласираат на купувачите. Купувачите, многу често, не сакаат да се малтретираат со барање овластен сервисер,
враќање на стоката со грешки и на неисправните апарати и тоа е среќа за малопродавачите.
141 За возило да може да разнесува, продава, транспортира било каков вид храна потребно е во возилото да
има: Испратници и фактури за робата, патен налог (од каде до каде одиш, релација, крајна дестинација... ), товарен
лист, санитарен картон, кога се работи за храна и пијалаци (кога е комбето чистено, со какви средства, кој чистел...);
на камионите - ладилници да има вградено баждарени и исправни мерачи (инспекторите од АХВ, ДПИ, МТВ.. можат
да мерат и температура во возилото); ако во комбето има стока за повеќе фирми, за секоја фирма треба посебен
товарен лист, на кој примачот на стоката треба да удри печат дека робата е примена и да се потпише.
Товарниот лист го контролира инспектор од МТВ и содржи: број на стоката, кубатура, пакување и кубатура на
пакување, кој ја прима робата.... Ако има стока, која не е за одредена фирма, туку е за “амбулантна продажба” мора да
има преносна фискална каса во возилото и да има документи за пополнување за евиденција на безготовинска
продажба.
142 Овие тетратки за интерна евиденција на вересијата (посебно кај колонијалните продавници и продавниците за
текстилна стока) мора да бидат сообразени со фискалната каса и стокатаво објектот иако не се званични книги,
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33. Законот за заштита на потрошувачите143 мора да го научите во оние делови, кои можат
да доведат до глоби
34. Работа на големо и на мало во ист објект е извор на опасност за стопанствениците дека
ќе ги побркаат работите, посебно ако немаат доволно персонал и ист персонал работи и во
едната и во другата дејност. Основно е дека двата начини на работа мора да бидат
потполно одделени, затоа што имаат различни МТУ за исполнување. Не започнувајте таква
работа без консултации со експерти или со инспекторите на ДПИ.
Што изречно не смее да се прави
1. да не се продава алкохол и енергетски пијалоци на малолетници (легитимирајте го
купувачот, ако се сомневате дека не е полнолетен)
2. да не се продава алкохол надвор од законски одреден рок (од кога – до кога се продава
алкохол е точно наведено во законот и тоа мора да биде означено со видлив натпис)
3. да не се дозволува пристап на малолетни лица во ноќни барови и кабареа, а во дискотеките
да не се дозволува присуство на малолетник после 23.00 ч.
4. да не се послужуваат алкохолни пијалоци на малолетни лица во ниту еден период на
денот, (тоа важи и за било какви коктели, во кои има било каков алкохол)
5. Да не се менуваат цени на производи со државна одредба (цигари, бензин, нафта) без
пазарен инспектор да утврди разлика при промена на цена
заради тоа што инспекторите безброј пати “ја фатиле” таквата тетратка и врз база на податоците од неа изрекле
глоби и прогласиле затајување данок, дознале за стока без документ за набавка и сл.
143 Заведувачко рекламирање, Споредбено рекламирање (…ако предизвикува забуна на пазарот...), несигурен
производ (по Законот за облигациони односи), минимален недостаток на производот (не може да се замени, туку
само да се поправи), нечесни одредби во потрошувачките, двосмислените договори (секогаш се толкуваат во корист
на потрошувачот).
- Издавање фискални сметки (глоба за занаетчијата, кој не мора да издава фискални сметки, но по ЗЗП – мора)
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6. Да се пропушти куцањето фискална сметка за секоја извршена продажба, која се дава на
купувачот заедно или пред враќањето кусур.
Изјави на стопанственици – констатирани проблеми при надзорот
 Инспекторите избегнуваат во записникот да кажат колкава е глобата, а го запишуваат
сторениот прекршок или недостаток, за да нема моментна реакција на странката
 Трговската книга на мало е без функција и претставува удвојување на обврските
 СН се прашуваат зошто постои уредба рачно да се води трговската книга?
 Во инцидентни случаи (ако мора да се докажува пред инспектор), приемниот лист
(испратницата) се смета како документ, но вообичаено не се прифаќа
 ДПИ влегува кај СН, како да е прв пат и нема евиденција за степенот на законито работење
на субјектот. ДПИ треба да почни со надлежност од самиот почеток на производниот процес
или отворањето на локалот (набавка на суровини, формирање цена пред да стигне производот
до трговијата). Инспекторот треба да процени состојба на објект, ориентација, проток на
потрошувачи, а не секој ИН да започнува како да е прв
 Следењето на промените на законите и подзаконските акти е невозможно од причина што
се носат закони и правилници, кои ќе стапат на сила на денот на влегувањето на РМ во ЕУ, а
стопанствениците мораат да потрошат време за да ја видат промената. Не се знае секогаш што
е регулирано со закон, а што и со подзаконски акт. Останува да му се верува на инспекторот,
што е досега најдобрата стратегија на стопанствениците
 Многу од правилниците се носат во соработка со други инспекторати и институции, па
стопанствениците не ги знаат нивните надлежности во конкретна постапка
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 Чести се казните за несоодветно користење гориво144 (се точи екстра лесно масло за
домаќинство наместо дизел гориво во превозни средства). Тоа кај транспортните
претпријатија е сериозна конкурентска предност. Како тоа да се регулира?
 Несовпаѓање на извештај од фискалната каса и готовината за многу малку пари
претставува причина за глоба во многу случаи. Никој не може да исконтролира 20, 30 или 50
денари разлика во касата145. Како инспекторот да направи попис и тој да се согласува, кога
робата се продава одма по приемот, а се книжи во рок од 8 дена, можна е грешка во наплатата,
пресметките, постои крадење стока, враќање, замена на стока.... Се разбира дека ќе има мањак
или вишок роба или пари спрема приемниците, како и дадена вересија (без вересија
колонијален објект не може да работи)
Што ако книговодствената евиденција не се совпаѓа со ЕТ? Значи ли тоа дека фалела роба?
Што со тоа? Тоа нема никакви последици по данокот и по работата. Инспекторот не е тука да го
штити сопственикот од продавачот.

Постои Одлука на Владата на Р.М. за забрана за продажба на ЕЛ масло за горење на бензинските станици
Ако тргнеме од почетното мислење на стопанствениците дека “ако сака инспекторот ќе те казни”, ова
несовпаѓање е вистински пример за тоа. Имено, не постои можност продавач, кој работи во локал со поголем
промет, да продаде 1000 производи за едно работно време, а да не згреши во пресметките на своја штета или корист,
да врати точен кусур и да води сметка за оставениот бакшиш (некој денарчињата не ги зема – нели?). Понатаму, во
локалот има рефусна стока, која се мери (брашно, кокос, кикиритки, кекси, слатки, зеленчук, овошје, цереалии,
шеќер...), па ако вагата не е со вграден електронски дисплеј и пресметувач, не е можно да не се направи грешка на
две продадени вреќи со таква стока (60 килограми, или, просечно, 150 мерења). Секој трговец знае дека постои
одреден процент на украдена стока, калирање на производи, вратена и/или заменета стока и сл. Сето тоа ќе доведе
да има разлика (дури и најминимална) на износот на вкупно искуцаните фискални сметки и прометот во касата,
разлика во количината на продадена и во локалот присутна стока и наплатените средства, односно книговодствена
разлика, ако се сведат сите сметки и влезот на стока. Малите разлики не би смееле да бидат причина за глоби,
затворање на објекти, прогласување незаконито работење.
144
145
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 За келнерот, за да биде сигурен дека нема да биде глобен (да му фалат пари – спрема
издадени фискални сметки) мора да издаде фискална сметка за секој нов пијалак и да наплаќа
– одма (инаку, фалат пари во каса, а не може секогаш фискалната сметка да ја наплатиш,
посебно во шпицот?) Што ако муштеријата, во последен момент каже дека не плаќа во готово,
туку на фирма на фактура?
 Најголеми пријавувачи на стопанствениците биле должниците. Тие, ако не им дадеш
вересија или повеќе не им даваш стока додека не ја платат вересијата, пријавуваат во ДПИ за
неправилности во работата. Тие дури и дават информации каде стопанственикот ја крие
тетратката за вересија, пријавуваат дека не им е исчукана фискална сметка за стоката земена
на вересија. Еден стопанствени вели дека му дошле инспектори од ДПИ по пријава, кога на еден
негов должник, кој бил во неговиот колонијал задолжен повеќе од 100.000 ден., не му дал да
земе на вересија цигари, чоколада, коњак и кондоми. Тие имале многу прецизни информации
за направени прекршоци на колонијалот и му рекле дека ќе го глобат “некој денар”, но му
простиле кога овој на инспекторите им ја раскажал приказната за “швалерот на вересија”.
 Имало случај во слаткарница, во кој за изработка на торта е земен капар, кој се појавува
како вишок во касата. Како тоа да се евидентира? Тортата не е испорачана и не се знае 100%
дека таа ќе биде наплатена веднаш? Да го куцаш капарот не можеш, зотоа што немаш таква
ставка во листата на производи (шифра), а да ја куцаш цената на тортата, не знаеш дали ќе ја
наплатиш, дали ќе стасаш на време, дали нема да се расипе украсувањето, дали ќе им се
допадне на порачателите. За тоа законски да се регулира, потребно е да се напише готовинска
фактура и каса прими за капарот, па кога ќе ја испорача тортата, стопанственикот ќе му издаде
готовинска фактура и ќе напише каса прими за остатокот од сумата, а потоа може да ја искине
фактурата и да напише фискална сметка или да ги остави направените документи како доказ
за извршената продажба.
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 Работното време146 е вечен проблем за стопанствениците, кои научиле, односно, сакаат
“флексибилно” да го сваќаат;
 Угостителите разбираат дека “закон си е закон”, но некои локали работат слободно до кога
сакаат, а некои не смеат ниту 5 минути да работат подолго од предвиденото. Санкциите се
многу строги: угостителските локали што работеле половина час подолго од дозволеното, ќе
бидат затворени 10 дена. Тие што биле отворени повеќе од еден час од законски одреденото
Музиката прекинува навреме во кафулето, но потребно е време да си ги допијат гостите пијачките, а
инспекторите тоа го користат да го глобат сопственикот на кафулето. Потребно е време да се испразни кафулето
(некои се запиени и не е лесно да ги избркаш). Во 1 часот треба кафеаната да е потполно испразнета, што значи дека
кафеаните не смеат да служат повеќе од 00 часот, ако сакаат да стасаат и да исчистат до 1 часот по полноќ. Тоа е во
спротивност со законот, кој вели дека можат да работат до 01 часот. На разни места тоа различно се толкува и нема
никаде споменато што сопственикот и/или келнерот, менаџерот треба да прават ако има проблем со празнењето на
локалот од гости. Што ако се “расположените гости” партиски членови, деца на инспектори, инспектори од МВР? Зар
е можно сопственикот да побара полициска интервенција за да го испразни кафиќот или да ги исфрли
обезбедувањето? Тогаш локалот нема да преживее ниту 3 дена.
За празник им се дозволува и на обичните кафулиња и кафеани да работат подолго од вообичаеното и со тоа им го
,,земаат лебот,, на оние лиценцирани ноќни клубови, кои платиле скапа лиценца за да работат подоцна. (Закон за
угостителска дејност, член 23).
Кратко работно време (до 1 часот, по полноќ – во лето, а до 12 часот во зимни месеци), е еден од главните
проблеми на кафулињата, затоа што (така велат) не можат да заработат, со оглед на тоа дека младите излегуваат во
11 – 12 часот. Да немало протекција во постапките на инспекторите и тоа би било решение, но едни стопанственици
постојано ги посетувале после полноќ, а други – не.
Забраната за работа за пречекорување на работното време е најстрашна и се движи спрема тоа колку си пречекорил
(велат инспекторите: “за ½ час пречекорување е 20 дена забрана”. Глобите можат да бидат (за затекнување на младо
лице во локалите после 00 часот или ако конзумира алкохол) околу 100 000 ден. за правното лице, 12 000 за
келнерот и 12 000 за газдата. Не можат вработените да ги легитимираат сите кои влегуваат во локалот, затоа што во
шпицот има и по 400 посетители во кафулињата. Понатаму, малолетникот може да изгледа постар. Може
полнолетно лице да му купи алкохолен пијалак на малолетник (најчеста и мошне логична варијанта е кога постара
личност чести малолетници).
146
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време или не биле регистрирани за вршење дејност, ќе добијат забрана за работа од 30 дена и
задолжителна глоба
 Се случуваат организирани местенки на некои кафулиња, во кои учествуваат
инспекторите, или се тие злоупотребени147
 На патниот налог мора да стои од каде до каде одиш, релација, крајна дестинација... Што
ако некој, од блиско или попатно место побара стока? Зар за тоа треба да доаѓа друго превозно
средство? Испратницата и товарниот лист се голем проблем за слободно работење. На овој
начин скоро секој дистрибутер може да биде глобен.
 Ако во превозното средство има стока за повеќе фирми, за секоја фирма треба да има
посебен товарен лист, на која присутното лице на примателот на стоката треба да удри печат
дека робата е примена и да се потпише. Тој се пополнува со неразумни податоци: Број на
стоката, кубатура, пакување и кубатура на пакување, кој ја прима робата.... Не смее да има
стока, која не е за одредена фирма, туку за амбулантна продажба. Што тогаш?
Зошто им е „кубатура на стоката”? Зошто им е името на тој што ја прима робата?
Кој остава печат кај продавачката, па таа „да им удри печат” на разносителите?
Зошто стоката за секоја фирма мора да биде одделена во комбето?
 Нема декларација при набавка на многу работи (роба). Тоа го нема зашто и увозникот
немал декларација на робата. Како таа поминала на граница? Проблемот е во големите
увозници и царината, односно до граничните инспекции и царината. Така се увезува текстил
(на кило), чевли, патики, кинеска роба, гифт роба, бижутерија. Самите трговци на мало печатат
декларации, кои (се разбира) се неважечки. Тие робата ја набавуваат од велетрговците, кои се
Местенка на кафуле со пуштање на младо лице, кое не изгледа толку младо, па овој им се “пришлепува” на некое
друштво од постари и зема чаша со алкохол, или некој друг му ја порачува (ако легитимира обезбедувањето, никој
од младите нема да влезе во тоа кафуле). Тогаш доаѓа инспекција со полиција – заедно и снимаат со камери, земаат
брис од чаши, прават ДНК анализи, легитимираат... Што тука може сопственикот на кафулето да направи?
147
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во Скопје, Струмица, Тетово (Бит Пазар, кванташки пазар, магацини на големо...). Робата е доста
поевтина ако ја платат во кеш.
 Постојат многу злоупотреби со можноста инспекторите на лице место да издадат решение
за привремена забрана на вршење на дејност во траење од седум дена за трговец и физичко
лице, и до петнаесет дена за трговец - правно лице, во кој рок инспекторот ќе наложи
недостатоците да се отстранат. Против овие решенија е дозволена жалба до министерот за
економија, но жалбата нема суспензивно дејство. Инаку, скоро во сите закони (ЗИН, ЗНП,
ЗДПИ...) стои дека привременото затворање на субјектот мора да биде крајна мерка, ако не
вродат со плод другите начини за отклонување на констатираните недостатоци или ако,
заради констатираниот недостаток или прекршок, е загрозено здавјето и безбедноста на
граѓаните, општата безбедност и сигуност, имотот... Во примената на овие мерки има многу
субјективност на инспекторите, посебно на оние, кои се дојдени од други градови, но може да
се видат и други мотиви за изречените мерки, кои се во врска со конкуренцијата и наредбите
“од горе”.
 Инспектор не сноси никаква одговорност за тоа дека наодите по кои изрекол глоби и
прекршочно ги гони странките, често “паѓале” пред судовите (порано) и пред комисиите.
 Инспектор сакал да го глоби еден малопродажен локал затоа што со приемот на стоката, не
добил и фактура. Инспекторот му наложил: “до 11 часот да се фактурите кај мене”, иако знае
дека фактурата може да стаса дури за 3-4 часа
 Како прекршок од незнаење е ненаправеното затворање на ТК на крајот на годината, за да
отвори нова. тоа произвело прекршок и висока глоба (врз основа на Законот за трговија148 и
Правилникот за формата и начинот на водење на евиденцијата за набавка и продажба на
стоките и услугите во трговијата на големо и мало149 (и правилник за трговските книги).
148
149

Сл.Весник на РМ бр.15/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11
Сл. Весник на РМ бр. 51/04 и 89/04
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 Треба да се пријавуваат туристите, затоа што таксите за привремен престој (хотели) се
извор на глоби. Во оваа област има видлив напредок во законитоста, но тоа фали кај
пансионите и приватните рентиери на станови во туристичките места.
 Не е лесно, но мора да внимавате со “СЕ” ознаката за сообразност и декларациите за
сообразност150, кои ги има на производи од увоз и можат да бидат фалсификувани, но сепак
некако ја поминале границата. Во врска со тоа наложено му е на еден бизнисмен да обезбеди
декларација за сообразност, сертификат за квалитет на производот како и други документи со
кои се потврдува дека се работи за безбеден производ. Ако е увозникот голем, тогаш тоа не му
е проблем, но за малите тоа не е можно, па треба однапред да внимаваат што и како увезуваат.
 Проблеми при декларирање и продажба на брендирани стоки151, кои “ја поминале
границата”, но во малопродажба можат да бидат извор на глоби и/или одземање на
производите заради “неовластено користење на заштитена трговска марка”
 Законот за пушење не се почитува секаде исто, дури и во исто место, иако во центрите на
градовите ова е усвоена навика.
Познавање на законите од надлежност на ДПИ
Стопанствениците се согласни во едно дека ДПИ многу помалку има да контролира, откако
АХВ ги доби надлежностите со храната. Сепак, тие се “основната” инспекција при отворање на
бизнисот, добивање одредени дозволи за работа, утврдување на МТУ и сл.
Посериозните грижи на стопанствениците се околу добивањето дозволи, лиценци,
категоризации на угостителски објекти (од сите видови), затоа што постојат законски
можности да ви касни исполнувањето на деловните планови заради чекање на таквите
дозволи или постои можност за одземање на лиценцата.
150
151

Закон за безбедност на производи (Сл.Весник на РМ бр.33/2006, 63/2007 и 24/2011)
Закон за индустриска сопственост (Сл.Весник на РМ бр.21/2009 и 24/2011)
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На пр., во Законот за угостителска дејност152, во чл. 21-а (одбивање барање за добивање
лиценца), може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен, а пак во Чл.21-б, Може лиценцата да се одземе со
решение на министерот, во случаи кога носителот не ги исполнува условите утврдени согласно
со овој закон. Против ова решение може да се поднесе жалба до истата комисија.
Понатаму, во законот нема пропишани правни лекови за молчење на администрација, ако е
одбиено барањето или ако е лиценцата одземена, односно не се кажува што ако Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен не
одговорила, не одговорила позитивно (го потврдила претходното решение) и во кои рокови
треба да одговори оваа Комисија. Тоа значи дека можат да се применат одредбите од
Законот за општа управна постапка и да се оди на Управен суд.

Исто така, не е јасно зошто Лиценцата не може да се пренесува на друго лице, а нема ниту
негативна енумерација за тоа “како се губи лиценца”, кога еднаш се остварени условите за
добивање лиценца, а сега веќе “не ги исполнувал условите”?
Во чл. 22, во истиот закон е регулирано молчењето на администрацијата, во врска со
поддаденото барање за издавање лиценца, која требало да биде издадена во рок од 15 дена од
поднесувањето на барањето и тогаш (ако не е одговорено од првостепениот орган) се
поднесува барање до писарницата на министерот за Економија (има формулар + копија од
барањето за издавање лиценца) и започнува истата неверојатна процедура, со која се
озаконува молчењето на администрацијата. Заради тоа, неместо да одите по чл. 22-а, од овој
закон, можете да постапите како подолу:

Овде се дадени најважните членови од законите и превилниците. Законот за угостителска дејност е објавен во
Службен весник на РМ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010 и 53/2011.
152
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ОБЈАСНУВАЊЕ: Барателот од поднесувањето на Барањето до писарницата на министерот за
економија мора да чека 20 дена, па да го извести ДУИ дека не одговориле, па потоа пак да чека 13
дена, за ДУИ да ве извести за надзорот во министерството за економија – што се разбира нема
да се случи и нема да бидете известени, па потоа се чека уште 10 до 14 дена, и ние од АГТИС
сметаме дека може да се поднесе тужба (во законот се вели “Управен спор” до Управен суд).
Можно е да ви одговорат дека Тужбата до Управен суд е предвремена, па ќе ви кажат во дописот
кога најрано можете да поднесете тужба до Управен суд. Ова е за да не ја чекате целата
постапка, која сеуште трае – како подолу. Тоа не ви смета да си ги терате двете постапки и пред
ДУИ и пред Управен суд.

Истата постапка се повторува и во случај на категоризација на угостителските објекти,
кое е опишано во чл. 27, 28 (Комисиите донесуваат решенија во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето, а молчењето на администрацијата во чл. 29-а, каде вели дека
вашето Барање морате да го поднесете до ”писарницата на државната управа надлежена за
работите од областа на туризмот” и морате да прашате за адреса на таа управа153).
ОБЈАСНУВАЊЕ: Ние од АГТИС сметаме дека може да се поднесе тужба до Управен суд. Можно е
да ви одговорат дека тужбата до Управен суд е предвремена, па ќе ви кажат во дописот кога
најрано можете да поднесете тужба. Ова е за да не ја чекате целата постапка. Тоа не ви
смета да си ги терате двете постапки и пред ДУИ и пред Управен суд.

Понатаму, се е исто како во член 22 – а!!! Се разбира, сето тоа завршува со дозвола за
одење на Управен суд, која е напишана на крајот од членот, на местото од нашето Објаснување.

Од почетокот на годинава постои во медиуми објавена практика (од Премиерот и други високи владини
личности, а веројатно е регулирано и со закон) во која администрацијата мора сама да го препрати барањето на
вистинското место, дури и да е погрешно адресирано или упатено до погрешен субјект. Како тоа се користи немаме
информации.
153
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Обработка на правилници од областа на ДПИ
АГТИС ги анализираше законските и подзаконските акти, кои ги обезбедува ДПИ, истите ги
постави на својата веб страница, ги прочисти (измените и дополнувањата на овие закони се
внесени во самите закони) и ги скрати во оваа публикација, за да не му го трошат времето на
стопанствениците (само важните работи се оставени).
Ако во нешто не сте сигурни, симнете го законот од следните веб страници:
Веб страница
Сопственик на страница
Услови за користење
www.pravo.org.mk
Граѓанската асоцијација МОСТ
Потребна регистрација
www.ener.gov.mk
Влада на РМ
Слободно прегледување
www.dpi.gov.mk
Државен пазарен инспекторат
Слободно прегледување
www.fva.gov.mk
Агенција за храна и
Слободно прегледување
ветеринарство
www.economy.gov.mk
Министерство за економија
Слободен преглед
www.finance.gov.mk
Министерство за финансии
Слободно прегледување
www.ujp.gov.mk
УЈП
Слободно прегледување
www.moh.gov.mk
Министерство за здравство
Слободно прегледување
http://www.mzsv.gov.mk Министерство за земјоделство,
Слободно прегледување
шумарство и водостопанство
www.slvesnik.com.mk
Службен весник на РМ
Слободно, освен актуелната
година
www.agtis.org.mk
АГТИС
Слободно прегледување
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Закон за угостителска дејност154
Чл.4 - Угостителска дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци запишани во
трговскиот регистар (понатаму: угостители).
Физичките лица кои согласно со одредбите на овој закон вршат угостителска дејност од мал обем се
регистрираат во регистарот што го води градоначалникот на општината.
Чл.5 - овој закон не важи за исхрана и сместување во сопствени објекти на правните лица за своите
вработени, здравствени и други установи.
Чл.6 - мораат да бидат исполнети пропишаните МТУ,
- објектот да може да се употребува, санитарно-здравствени услови, условите за заштита при работа,
заштита и унапредување на животната средина, ППЗ и условите за заштита од бучава по закон.
- ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворено ... угостителот да обезбеди и согласност од
органот на државната управа надлежен за работите од областа за внатрешни работи дека се исполнети
условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот.
Чл.7 - Угостителот е должен исполнувањето на МТУ и започнувањето со работа да го пријави на ДПИ и
на градоначалникот на општината, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето.
Угостителот е должен да ја пријави и промената на МТУ на ДПИ и градоначалникот на општината, во рок
од 15 дена од настанатите промени. За тоа има образец.
Чл.9 - Има правилници за МТУ за вршење на угостителската дејност и условите за категоризација за
вршење на угостителската дејност.
Чл.12 - Угостителската дејност може да се врши и во простори каде што се врши друга дејност.
- ...надвор од деловниот објект потребно одобрението издадено од градоначалникот на општината
- ноќен бар, кабаре и дискоклуб не може да работат во колективна станбена зграда
- За вршење угостителска дејност во објектите за исхрана мора да има вработено лице со најмалку
средна стручна подготовка од областа на угостителството.
Чл.17 - Називот на објект според Националната класификација на дејностите.
Овде се дадени најважните членови од законите и превилниците. Законот за угостителска дејност е објавен во
Службен весник на РМ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010 и 53/2011.
154
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Називот може да се измени, доколку се исполнети условите кои се пропишани за давање други видови
услуги во угостителскиот објект.
Чл. 19 - ...Во рестораните мора да има вработено лице со стручна подготовка од област на угостителство.
Чл. 20 – ...ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор - врз основа на лиценца.
- Хотелите со најмалку 4 ѕвездички може да имаат ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен
простор без лиценца.
Чл. 21 - За добивање лиценцата – се плаќа надоместок до Министерството за економија:
- кабаре - 2.500 - 5.000 € во денарска противвредност;
- ноќен бар - 5.000 - 7.000 € во денарска противвредност и
- дискоклуб и дискоклуб на отворен простор - 7.000 - 10.000 € во денарска противвредност.
Висината на надоместокот ја определува советот на општината (50% се уплаќа на сметка на општината,
а 50% во Буџетот на РМ).
Чл.21-а - Ако е одбиено барањето за издавање на лиценцата може да се изјави жалба до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Чл.21-б - Може лиценцата да се одземе со решение на министерот, во случаи кога носителот на
лиценцата не ги исполнува условите утврдени согласно со овој закон. Против ова решение - жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Чл. 22 - Лиценцата од членот 20 од овој закон се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на
барањето од страна на вршителот на угостителската дејност и важи за период од една година
(внимавајте: Не пишува дали работни денови или само денови).
Лиценцата не може да се пренесува.
Чл. 22-а - Ако не донесат решение за издавање или одбивање за лиценца (15 дена) – се поднесува барање
до писарницата на министерот за Економија (има формулар + копија од барањето за издавање лиценца).
Министерот во рок од пет работни дена треба да донесе решение, а ако не донесе, подносителот
може да го извести (Државниот управен инспекторат) ДУИ во рок од пет работни дена.
Инспекторот е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето да изврши надзор
дали е спроведена постапката и во рок од 3 работни дена да го информира подносителот.
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Инспекторот од ДУИ со решение го задолжува министерот во рок од 10 дена (работни дена?) да
одлучи по поднесеното барање и да го извести инспекторот. Кон известувањето се доставува копија од
актот со кој одлучил по поднесеното барање..
Доколку министерот не одлучи во рок од 10 дена, инспекторот ќе поднесе барање за поведување
прекршочна постапка и ќе определи дополнителни 5 работни дена, во кои ќе се одлучи по поднесеното
барање и во истиот рок ќе го извести инспекторот.. Инспекторот во 3 работни дена го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку министерот не одлучи и во дополнителни 5 работни дена, инспекторот во рок од три
работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и ќе го информира подносителот на
барањето (не е кажано во кој рок подносителот ќе биде информиран за тоа).
Досега, вие, заедно со инспекторот од ДУИ сте пробувале да го натерате министерот за
економија да ви одговори, а сега се пренасочувате на инспекторот на ДУИ, ако не сакал да
постапи по вашето Известување. Тоа е ниска игра на властите, за да не одговараат за
молчење на администрацијата.
Доколку инспекторот не изврши надзор во рок од 10 дена, подносителот на барањето во рок од 5
работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на ДУИ, а доколку нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на ДУИ.
Директорот на ДУИ е должен во рок од 3 работни дена да го разгледа приговорот и доколку утврди
дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето, ќе поднесе барање за
поведување прекршочна постапка за инспекторот, и ќе определи дополнителен рок од 5 работни дена во
кои инспекторот ќе изврши надзор и во рок од 3 работни дена од извршениот надзор да го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок, директорот на ДУИ ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од 3 работни дена ќе го информира
подносителот на барањето за преземените мерки. Во овој случај директорот на ДУИ веднаш, а најдоцна
во рок од 1 работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш. Директорот на ДУИ
во рок од 3 работни дена ќе го информира подносителот на барањето.
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Доколку директорот на ДУИ не постапи согласно со претходниот став, подносителот на барањето
може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од 8 работни дена.
Доколку министерот не одлучи во рок од 10 дена, подносителот на барањето може да поведе
управен спор пред надлежниот суд (ОБЈАСНУВАЊЕТО ПОГОРЕ).
Постапката пред Управниот суд е итна.
Чл.23 - Угостителска дејност - работно време:
1) хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, одморалишта и кампови можат да
работат од 00.00 до 24,00 ч., а објектите за исхрана кои се во состав на објектите за сместување по 24 ч.
можат да даваат само брза храна;
2) ресторани, гостилници, ресторани за самопослужување, експрес ресторани, киосци, млечни
ресторани, ресторан бавчи, летни бавчи, кебапчилници, бистро, пицерии, објекти за брза храна и слично,
кои се една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми и железнички станици можат
да работат од 00.00 до 24.00 ч;
3) објектите за исхрана може да работат од 07.00 до 24.00 ч;
4) објектите за исхрана во петок и сабота, спроти празнични денови и за празнични денови, како и од
1 јуни до 31 август и од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 07.00 до 01.00 ч, а на 31
декември, 1 и 2 јануари до 03.00 ч;
5) ноќен бар и кабаре можат да работат од 20 до 04 ч., петок и сабота, спроти празнични денови и за
празнични денови, од 1 јуни до 31 август и од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 20 до 05
ч., а на 31 декември, 1 и 2 јануари до 06 ч. и
6) дискоклуб и дискоклуб на отворен простор може да работи од 19 до 04 часот, во петок и сабота,
спроти празнични денови и за празнични денови, од 1 јуни до 31 август и од 25 декември до 15 февруари
можат да работат од 19 часот до 05 часот, а на 31 декември, 1 и 2 јануари до 06 ч.
Објекти за брза храна (сендвичари) можат да работат до 01 часот во зимскиот период, односно до 02
часот во летниот период, а во петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови до 05 часот
Советот на општината...за одредени манифестации, можат да го продолжат работното време најмногу
за два часа, но во времетраење најмногу до три дена.
Чл.24 - Угостителот го определува работното време согласно со членот 23 според своите интереси,
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Чл.25 - Угостителот е должен работното време и распоредот на работното време да го пријави на
градоначалникот на општината, како и на Државниот инспекторат за труд (ДИТ) во рок од 8 дена пред
почетокот на работата и пред измената на часот и распоредот на работното време на објектот.
Во случај на објективни причини ... угостителот може да го затвори објектот, односно да го измени
распоредот на работното време и за тоа да го извести градоначалникот на општината и ДИТ во рок од 5
дена од денот на настанувањето на причината (има образец).
Чл. 26 - Угостителот е должен работното време да го истакне на влезот на објектот и на видно место во
објектот и е должен да се придржува на истото.
Чл. 27 – сите субјекти пред започнување со работа задолжително се категоризираат според условите и
стандардите пропишани за овие објекти ... со ѕвездички.
Чл.28 - Категоризацијата ... ја вршат комисии за категоризација на угостителските објекти ...
Комисиите донесуваат решенија во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.
Против решенијата може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен.
Чл.29 - Решението се издава на барање на угостителот. Барањето за Решение се поднесува на образец кој
содржи: 1) податоци од упис во трговскиот регистар; 2) фирма и адреса на угостителот; 3) вид, назив и
седиште на угостителскиот објект; 4) услугите кои ќе бидат предмет на работење на угостителскиот
објект; 5) известие - пријава за работа; 6) предлог на категорија на угостителскиот објект и 7) податоци
и докази за раководителите и другите вработени.
Барањето се поднесува на два идентични обрасци со еден прилог на докази.
Чл.29–а - Доколку комисиите не донесат решение во рок од 30 дена, подносителот на барањето има
право во рок од 3 работни дена да поднесе барање до писарницата на министерот за економија за
донесување решение по поднесеното барање + копија од барањето за Решение.
Министерот е должен во рок од 5 работни дена да донесе решение по барањето.. Доколку
министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на државната управа надлежена
за работите од областа на туризмот (внимавајте!). Ако министерот не донесе решение во рок од 5 раб.
дена, подносителот на барањето може да го извести ДУИ во рок од 5 работни денаена.
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Инспекторот е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето да изврши надзор
дали е спроведена постапката и во рок од 3 работни дена надзорот да го информира подносителот...
Инспекторот од ДУИ по извршениот надзор донесува решение со кое го задолжува министерот во
рок од 10 дена да одговори по барањето и да го извести инспекторот.
Доколку министерот пак не одлучи, подносителот може да поведе управен спор пред управен суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Чл.30 - Трошоците за категоризација .. ги сноси угостителот и ги определува министерот.
Чл.32 - ..објектот...не можат да започнат со работа пред да добие решението за категоријата.
На влезот во секој објект ... видно да биде истакната пропишаната ознака на видот и категоријата, а при
огласувањето и рекламирањето на своите услуги мора да ја употребува само оваа ознака.
Чл.33 - Решението за категоријата се издава со важност од 3 години.
Решението се чува во секој објект за кој е утврдена категоријата.
Доколку се извршат промени во категоријата, угостителот е должен да поднесе барање за нова
категоризација во рок од 8 дена од денот на промената.
Доколку угостителот не постапи така, решението за категорија се смета за ништовно.
Промената на категоријата се врши ... по постапка пропишана за утврдување на категоријата.
Комисијата врз основа на барање или пријава, може да изврши увид дали угостителскиот објект ги
исполнува стандардите за одредена категорија, пред истекот на важноста од 3 години и доколку утврди
отстапувања од стандардите, ќе издаде ново решение за категоризација.
Чл.34 - Угостителот за секој објект мора да определи одговорно лице (директор, управник, шеф и
слично) на угостителскиот објект, кое мора да има најмалку средна стручна подготовка.
Одговорното лице во угостителскиот објект за сместување со четири, пет ѕвездички и де лукс категорија
и во објектот за исхрана со четири ѕвездички, треба да има високо образование.
Угостителот може да има едно одговорно лице и за повеќе видови угостителски објекти.
Ако угостителот лично го води работењето на угостителскиот објект мора да ги исполнува условите.
Одговорното лице е надлежно за работењето на угостителскиот објект.
Чл. 35 - Угостителот е должен да:
1) дава услуги според пропишаните МТУ, како и условите за категоризација;
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2) ги истакне (сите) цените ... достапни на корисниците;
3) на видно место на влезот - ноќен бар и кабаре на табла со димензии 20 х 50 см да истакне натпис со
содржина: “лица со возраст под 18 години немаат право на посета”, (да ја утврдат возраста на лицата
пред нивното влегување во објектот);
7) на видно место на влезот да го истакне видот на платежните картички кои можат да се користат;
8) да ги утврди и овозможи на увид на нормативите на храна и пијалаци кои ги послужува;
9) да ги достави нормативите за храна на заверка на градоначалникот на општината;
10) да води книга на гости;
11) да го пропише и истакне куќниот ред;
12) да дава угостителски услуги вклучени во туристички пакет-аранжмани...;
14) во сите пропагандни материјали да ги означи видот и категоријата на објектот.
Чл.37 - на видно место да истакнат натпис „Лица со возраст под 18 години не се послужуваат со
алкохолни пијалаци”, на табла со димензии 20 х 50 см... и да ја утврдат возраста на лицето.
Чл.39 - Вршителите на угостителската дејност можат да вршат и други дејности...доколку ги
исполнуваат пропишаните услови за вршење на овие дејности.
Давање други угостителски услуги и угостителски услуги од физички лица
Чл.40 - Угостителите можат да даваат: конфекционирани угостителски услуги во наменски подвижни
објекти; услуги на кампирање; угостителски услуги за сместување и исхрана во куќи; угостителски
услуги во апартмани и соби за одмор; угостителски услуги во селски домаќинства и угостителски услуги
во пловни објекти.
(1) Давање на конфекционирани угостителски услуги во наменски подвижни објекти
Чл.41 - ...можат да се даваат во подвижни објекти .., доколку ги исполнуваат МТУ и другите услови... на
места определени од градоначалникот, ... на саеми, панаѓури и други манифестации.
Во објектот може да се продаваат и/или шалтерски да се послужуваат јадења во конфекционирана
состојба (претходно подготвени во деловната просторија и спакувани), безалкохолни пијалаци, напивки
и фабрички произведен и спакуван сладолед во согласност со ...санитарно-здравствените услови.
(2) Кампирање
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Чл.42 - ... на земјиште чија намена, ја утврдуваат советот на општината, ... само во организирани кампови
(кои ги исполнуваат МТУ за кампови и условите за категоризација).
Чл.43 - Не е дозволено ... кампирање надвор од кампот.
Чл.44 - По исклучок може да се кампира и на земјиште кое е привремено одредено за кампирање, од
советот на општината/советот на град Скопје.
Во актот со кој се одредува земјиштето за привремено кампирање, се одредува организаторот на
кампирање, времето за .. користење за кампирање и МТУ кои мора да бидат исполнети.
Чл.45 - Кампот мора да има утврден куќен ред. На влезот да биде поставен план на кампот, ценовник за
користење на просторот за кампирање, категорија на кампот, како и други услуги што ги дава кампот.
3. Давање угостителски услуги во куќи, апартмани и соби за одмор
Чл. 46 - Физичкото лице може да: 1) изнајмува куќи, апартмани и соби за одмор чиј сопственик е
носител на правото на користење најмногу до 10 соби, односно 20 легла, при што во еден објект под
заеднички покрив може да се издаде само едно одобрение. 2) организира камп на своето земјиште
најмногу за 10 сместувачки единици, односно за 30 гости истовремено и 3) ..појадок само на гостите.
Чл.47 - ...организирање камп мора да се исполнуваат МТУ и условите за категоризација, која ја врши
градоначалникот на општината/на градот Скопје.
Чл.48 - Физичкото лице ги издава објектите преку туристичка агенција и туристичко биро со договор.
Чл.49 - Договорот содржи: 1) име и презиме на физичкото лице и ЕМБ; 2) решение за упис во регистарот;
3) адреса на објектот; 4) видот на услугите и бројот на гости; 5) категорија на објектот; 6) износот на
посредничката провизија и договорот да се придржува кон 7) МТУ и условите за категоризација.
Чл. 50 - Договорот престанува да важи со неговото раскинување.
Туристичката агенција и туристичкото биро раскинувањето на договорот ќе го достави до подрачната
единица на УЈП, финансиската полиција, ДСЗИ, ДПИ. Туристичкото биро основано од градоначалникот на
општината/град Скопје, раскинувањето на договорот ќе го достави до подрачната единица на УЈП,
финансиската полиција, ДСЗИ, градоначалникот на општината/град Скопје и ДПИ.
Чл.52 - При давање услуги на физичките лица можат да им помагаат членови на нивното домаќинство
кои мораат да ги исполнуваат здравствените услови за работа во угостителство.
4. Угостителски услуги во селски домаќинства ...најмногу до 10 соби, односно 20 легла (Чл. 53 ).
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... да се исполнети МТУ, санитарно здравствени услови, условите за заштита при работа, заштитата и
унапредување на животната средина, ППЗ и условите за заштита од бучава.
... можат да се подготвуваат и послужуваат топли и ладни јадења, пијалаци и напивки главно од
сопствено производство... дегустација на вино или ракија, како и служење храна од домашно
производство во уреден дел од станбен или деловен објект, ... најмногу за 50 лица истовремено.
... се применуваат одредбите од членовите 46 до 52 на овој закон.
Надзор
Чл. 59 - Доколку при надзорот пазарниот инспектор или овластениот инспектор на општината утврди
дека е сторена неправилност, тој е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената
неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 8 дена и со
истовремено врачување на покана за едукација на лицето...каде што е утврдена неправилноста.
Доколку лицето не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена..
Доколку инспекторот при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените
неправилности донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
Доколку инспекторот при контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности
поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред Прекршочна комисија.
Чл. 60 - Ако овластениот инспектор утврди дека угостителот: ... врши угостителска дејност без упис во
трговски регистар, послужува алкохолни пијалаци на лица помлади од 18 години и служи алкохолни
пијалаци преку малолетни лица и врши угостителска дејност во ноќен бар, кабаре и дискоклуб без
лиценца - ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејноста во траење од 30 дена.
Доколку угостителот не постапи по укажувањето ...односно врши угостителска дејност надвор од
деловниот објект ...без одобрение.. ќе се донесе решение за привремена забрана во траење од 30 дена.
Ако угостителот го пречекорува работното време до половина час ќе се донесе решение за
привремена забрана за вршење на дејност во траење од 10 дена.
Ако пречекорувањето на работното време е од половина час до еден час ќе се донесе решение за
привремена забрана за вршење на дејност во траење од 20 дена.
Ако пречекорувањето на работното време е над еден час ќе се донесе решение за привремена
забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.
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Доколку угостителот не постапи по укажувањето, за дејствијата.... 6) организира камп и дава услуги
спротивно од пропишаното; 7) дава појадок спротивно од пропишаното; 8) објектите не ги исполнуваат
МТУ; 9) на видно место не го истакне називот на услугите што ги дава; 10) ако давањето на
угостителските услуги во куќи, апартмани и соби за одмор го врши спротивно од пропишаното; 11) на
видно место не го истакне видот и категоријата на објектот; 12) членот на домаќинството или лицата
што им помагаат на членовите на домаќинството не ги исполнуваат здравствените услови за работа во
угостителство; 14) угостителските услуги во селските домаќинства ги врши спротивно од пропишаното;
ќе донесе решение за привремена забрана во траење од 30 дена.
Против решението - жалба во рок од 8 дена до Комисијата за жалби формирана согласно ЗДПИ..
Против решението на овластениот инспектор на општината... може да се изјави жалба во рок од 8
дена до Комисијата за жалби формирана согласно со ЗИН.
Жалбата изјавена против решението од овој член не го одлага извршувањето на решението.
Прекршочни одредби
Чл. 67-а - Глоба од 300 € ќе се изрече на самото место ако:
1) не е запишан во регистарот што го води градоначалникот; 2) врши кампирање спротивно на
одредбите на овој закон; 4) издавањето на собите, апартманите, куќите и становите за одмор не го врши
преку туристичка агенција и туристичко биро врз основа на договор; 5) давањето на угостителските
услуги во куќи, апартмани и соби за одмор го врши спротивно на овој закон; 6) угостителските услуги во
селските домаќинства ги врши спротивно од овој закон; 7) изнајмува соби, апартмани, куќи за одмор
спротивно од овој закон; 8) организира камп и дава услуги спротивно од овој закон; 9) дава услуги на
појадок спротивно од овој закон; 10) на видно место не го истакне видот и категоријата на објектот; 11)
членот на домаќинството или лицата што им помагаат на членовите на домаќинството не ги
исполнуваат здравствените услови за работа во угостителство; 12) дава услуги во сидришта и
пристаништа, кога пловниот објект кружи надвор од сидриштето и пристаништето на лица кои не се
наоѓаат на пловниот објект заради превоз; 13) на видно место не го истакне називот на услугите што ги
дава; 14) не води книга на евиденција на гостите; 15) дава услуги во пловни објекти за повеќе од 20
гости истовремено; 16) објектите во кои се даваат конфекционирани угостителски услуги не ги
исполнуваат МТУ и другите услови пропишани со закон; 17) конфекционираните угостителски услуги се
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вршат на места кои не се одобрени од градоначалникот на општината/градот Скопје; 18) покрај јадења
во конфекционирана состојба се послужуваат и други јадења и 19) објектите за давање на
угостителските услуги не ги исполнуваат МТУ и не се категоризирани.
Овластениот инспектор е должен да врачи покана за плаќање на глоба во рок од 8 дена.
Ако сторителот доброволно не ја плати глобата инспекторот поднесува барање за поведување
прекршочна постапка пред Прекршочната комисија.
Чл. 68 - Глоба од 800 € ќе се изрече на самото место на правното лице ако:
1) нема доказ дека се исполнети МТУ и не го пријавил започнувањето со работа на ДПИ, на
градоначалникот на општината, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на угостителскиот
објект; 2) нема доказ дека е пријавена промената на МТУ и не го пријавил тоа до ДПИ, на
градоначалникот на општината, во рок од 15 дена од денот на настанатите промени; 3) на видно место
на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на платежните картички кои можат да се
користат; 4) нема доказ за извршената промена на категоријата на угостителскиот објект; 5) не го
истакне работното време на влезот на објектот и на видно место во објектот; 6) не истакне на видно
место пропишана ознака на видот и категоријата на угостителскиот објект; 7) не истакне на видно место
на влезот на ноќен бар и кабаре, табла со димензии 20 х 50 см со содржина “Лица со возраст под 18
години немаат право на посета”; 8) на видно место во угостителскиот објект или во менито не го
истакне телефонскиот број на ДПИ; 9) во сите пропагандни материјали не ги означи видот и
категоријата на објектот; 10) не го пропише и истакне куќниот ред во сите објекти за сместување; 11) се
постават шатори, камп куќички, камп приколки и друга опрема за кампирање надвор од кампот; 12) на
влезот на кампот или на друго за тоа соодветно место не постави план - шема на кампот, не истакне
ценовник за користење на просторот за кампирање, категорија на кампот, како и други услуги што ги
дава кампот; 13) не ги истакне цените сместување во собите на рецепција, цените на храната, пијалаците
и напивките, достапни на корисниците; 14) не го пропише и истакне куќниот ред во сите објекти за
сместување; 15) не истакне на видно место во угостителскиот објект натпис со содржина “Лица со
возраст под 18 години не се послужуваат со алкохолни пијалаци”.
Глоба од 100 € ќе му се изрече на самото место и на одговорното лице во правното лице.
Глоба од 200 € ќе му се изрече на самото место на трговец поединец.
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Чл. 68-а - Глоба од 1.000 евра ќе се изрече на правното лице за дејствијата од членот 68.
Глоба од 200 евра и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од членот 68.
Глоба од 300 евра ќе му се изрече на трговецот поединец за дејствијата од членот 68.
Глобата од овој член се плаќа во случаи кога сторителот на прекршокот на кого му е дадена покана
за плаќање глобата на самото место, во рок од 8 дена не ја плати изречената глоба.
Чл. 69 - Глоба од 1200 € ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:
1) угостителската дејност се врши без да се исполнети пропишаните МТУ, санитарно-хигиенски и
здравствени услови, условите за заштита при работа, заштита и унапредување на животна средина, ППЗ
и условите за заштита од бучава; 2) угостителската дејност се врши во деловни објекти или простори
каде што се врши друга дејност без да се исполнети пропишаните услови; 3) започне со работа во
угостителскиот објект без добиена категорија; 4) не ги утврди нормативите за храна и пијалаци кои ги
послужува и не ги овозможи на увид тие нормативи; 5) не ги дава угостителските услуги вклучени во
туристичкиот пакет аранжман во угостителските објекти за сместување преку организаторите на
патување или посредниците, односно туристичките агенции; 6) врши угостителска дејност надвор од
деловниот објект на простор наменет, уреден и опремен за давање угостителски услуги без одобрение
издадено од градоначалникот на општината/градот Скопје за користење на просторот; 7) организира и
врши кампирање спротивно на овој закон; 8) кампот нема утврден куќен ред; 9) послужува алкохолни
пијалаци од 7.00 до 10.00 часот; 10) не ги одржува просториите и опремата и не дава услуги во
угостителскиот објект според пропишаните МТУ и условите на категоризација; 11) не води книга на
гостите во угостителскиот објект за сместување; 12) привремено кампирање се врши на земјиште кое не
е одредено од советот на општината/градот Скопје; 13) не се придржува на истакнатите цени; 14) не
поседува документи за набавените производи (фактури, сметки, испратници и слично) и 15) за секоја
дадена услуга не издава сметка од фискална каса.
Глоба од 300 € ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.
Глоба од 450 € ќе му се изрече на трговец поединец.
За прекршоците утврдени во овој член инспекторот е должен да му предложи на сторителот
постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна постапка до Прекршочната комисија.
Чл. 70 - Глоба од 2.000 до 4.000 € ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:
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1) угостителската дејност се врши без упис во трговскиот регистар; 2) угостителска дејност се врши во
угостителски објекти ноќен бар, кабаре и диско клуб без лиценца; 3) не се придржува кон пропишаното
работно време; 4) ја пренесе лиценцата; 5) послужува алкохол и алкохолни пијалаци на лица под 18
години и 6) продава и послужува храна и алкохолни пијалаци и пушта музика после 24.00 часот.
Глоба од 500 до 1.000 € ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.
Глоба од 700 до 1000 € ќе му се изрече на трговецот поединец.
За прекршоците утврдени во овој член инспекторот е должен да му предложи на сторителот
постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна постапка до надлежниот суд.
Чл. 70-а - Прекршочна постапка по прекршоците не може да се поведе, ниту да се води, ако поминат 18
месеци од денот кога е сторен прекршокот.

Правилник155 за МТУ за вршење угостителска дејност
А) Да има струја, внимавајќи таа да биде во склад со ППЗ безбедноста; сите простории да бидат добро
осветлени; со природно или вештачко проветрување;
Б) подот и ѕидовите на санитарните јазли да не биде лизгави, лесно да се чисти, да биде направен од
материјали, кои не пропуштаат вода (плочки, без фуги или со фугирање со специјална маса за фугирање...
В) Сите санитарни уреди да имаат промивање со проточна вода и добар систем за одвод...
(Чл. 1) тераси, бавчи и други слични простори, плажи, излетнички места, саеми…просторот треба да
биде уреден, заграден и опремен со маси, столови, чадори за сонце и слично.
(Чл. 4) уредување и опремување156... така да овозможуваат рационално користење на просторот,
непречено движење на гостите и вработениот персонал, непречен пренос на материјал, исправно и
хигиенско приготвување, ракување, чување, послужување и доставување на прехрамбени производи,
заштита на здравјето на гостите и вработениот персонал.

Службен весник на РМ бр 62/2004 и 16/2006; Важи за сите видови објекти и нивни делови
Не може да се провери што значи тоа “рационално користење на просторот”, “непречено движење“, “исправно и
хигиенско приготвување и ракување”, “заштита на здравјето на гостите”. Ако сте казнети по овој член, потребен е
адвокат.
155
156
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(Чл. 5) Видливо да биде истакнат видот и називот на објектот на главниот влез. Покрај него да биде
истакната стандардизирана плочка со ознака на видот и категоријата на објектот.
(Чл. 6) Вода за пиење и одвод ... на хигиенски начин, во согласност со здравствените прописи и
прописите за заштита на човековата средина157; ѓубрето редовно да се собира каде се обезбедени
потребните ХТ услови и редовно да се однесува на јавни депонии, кои ќе ги определи орган на ЛС.
(Чл. 7) Инсталација за струја во склад со Елаборат за ПП заштита, во секоја просторија да има струја.
(Чл. 8) Да има телефон, а ако нема, да има мобилен на услуга на гостите и за тоа да има натпис 158
(Чл. 9) Да има ПП опрема, да има оспособен персонал за ППЗ (Обука за ПП заштита)
(Чл. 10) Температурата да не е под 19°C, да има природно проветрување или клима, вентилатор - во
согласност со санитарната и здравствена регулатива и прописите за заштита при работа. Да има
ориентационо светло.
(Чл. 11) Ако служите главни оброци (ручек и вечера) мора да има кујна, простор за послужување,
прирачен магацин и најмалку 1 ВЦ и за мажи и за жени
(Чл 12) Најмала дозволена висина од под до таван: во соби – 2,4 м; во заедничка просторија за престој,
просторија за послужување, кујни - 2,6 м. Ако просторот е со галерија (две нивоа) едната височина е 4,8
м, а галеријата најмалку 2,2 м. Ако се работи за заштитени објекти и стари градски јадра (исклучиво
споменици на културата – со решение) – 2,5 м.
Простор по маса и 4 столици во просторот за служење – 4,8 м2. Ако има храна и пијалоци, ако има музика,
танчерки, кабаре, диско клуб... да има најмалку 0,8 м2 по гостин слободен простор.
(Чл. 13) Порцеланот, стаклото, чаршафите за маси и приборот за јадење, во времето кога не се користат,
треба да се сместени во затворени плакари, фиоки и да бидат заштитени од прашина.
(Чл. 14) ВЦ-ињата, бањите да имаат вентилација (прозорец или респиратор), треба да бидат
дезинфицирани и да не водат до/покрај просториите, во кои се чува или приготвува храна. Кај
сместувачките објекти, кои имаат и ресторан, бар, салон да има посебни ВЦ од оние во собите.

157
158

Ова е добро да го има во Елаборатот за заштита на животна средина
Забелешка на АГТИС заради упростување
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(Чл. 15) Број на ВЦ спрема конзумни места: до 30 места – 1 заедничко ВЦ и за М и за Ж; до 80 места
– 1 ВЦ за мажи, 1 ВЦ за жени и 1 писоар; до 170 места 1 ВЦ за мажи, 2 ВЦ за жени и 2 писоари; до 350
места - 2 ВЦ за мажи, 3 ВЦ за жени и 3 писоари; преку 350 места - 3 ВЦ за мажи, 4 ВЦ за жени и 4
писоар. Ако во една целина се повеќе објекти, бројот на ВЦ треба да одговара на погоре наведената
класификација (се бројат конзумни места само во просториите за послужување).
Сите ВЦ да се видливо означени со ознака дека се работи за тоалет, ознака дали се М или Ж, да имаат
претпростор, во кој има мијалник и чешма, огледало, сапун, хартија за бришење или апарат за сушење
раце, корпа за смет (АГТИС: подобро да е затворена и да се отвора без да се допира со раце), а ВЦ не смеат
да бидат далеку од просторот каде се гостите, секогаш да има тоалетна хартија. Во нив да има закачалка
за палта, вратата да се заклучува, а во женското ВЦ да има и поличка за ташна.
Ѕидовите да бидат обложени со плочки – најмалку до 1,6 м во висина. Стаклата да бидат непрозирни
(непрозирно стакло), на вратата не смее да има воопшто стакло. Писоарите да не се гледаат однадвор и
да не е расипан доводот на вода и одводот.
Ако е ВЦ надвор, да има осветлување, бетонска патека и натстрешница до ВЦ (натстрешницата не смее
да биде тесна) за заштита од снег и дожд!!!!. Патот до ВЦ–то за персоналот да не поминува низ гостите,
ниту да ги сече патиштата, каде гостите се движат.
Број на мијалници спрема конзумни места, ако се заеднички и за М и за Ж: до 80 места – 1
мијалник, до 170 места – 2 мијалници, до 350 места – 3 мијалници, преку 350 места – 4 мијалници.
Број на мијалници спрема конзумни места, ако се разделени за М и за Ж: до 140 места –1 за М и 1 за
Ж; до 350 места –2 за М и 2 за Ж; над 350 места –3 за М и 3 за Ж;
(Чл. 16) Во објекти за сместување – треба да има комплетни или туш бањи – најмалку 2,5 м2: ВЦ
шоља, мијалник, када или туш када (најмала површина – 1,20 м2), со топла и ладна вода (и мијалникот и
тушот), туш и мијалник. Плочките да бидат најмалку 1,7 м во висина, непроѕирно стакло на прозорите, а
вратата без било какво стакло, доволно светилки.
Во бањата мора да има: завеса или преграда за туширање; тоалетно ормарче или огледало со полица за
тоалетен прибор; приклучок за електрични апарати со ознака за волтажата; една голема и две мали крпи
по кревет; закачалка за крпи; закачалки за облека; еден сапун по кревет; тоалетна хартија; чаша за вода,
една по кревет; корпа за отпадоци.
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(Чл. 19) Кујната треба да има: соодветни термички апарати; комори за ладење или апарати за ладење
со одвоени фиоки за месо и риба; кујнски посатки и прибор со соодветен квалитет (според категоријата
на објектот); работни површини; простори и апарати за чистење и обработка на прехранбени продукти;
одвоени простори и апарати за миење црни и бели садови; протечна топла и студена вода; прирачен
магацин или простор за чување на прехранбени продукти; обезбеден одвод на чад, пареа и мириси кои
треба да бидат во согласност со законодавството за безбедност на храна. Прозорците и отворите на
кујните - заштитени од муви и инсекти. За кујнскиот персонал - посебен мијалник со протечна топла и
студена вода, четкичка, прибор и средство за миење, дезинфекција, бришење или сушење на раце.
Отпадоците не треба да се собираат во кујната.
(Чл. 20) Ако нема кујна, но служат топли јадења... да има простор за приготвување (термички блок –
со одвод за чад, пареа и мириси – со доволен капацитет, работна површина и апарат за миење садови)
(Чл. 21) Прирачен простор за чување храна и пијалаци: одделен од се или заграден дел од кујната или
од просторот за служење гости - да е осветлен, заштитен од инсекти, да има ормари, полици, фрижидери.
(Чл. 22) Точилник – големина спрема големината на објектот, одделна целина до просторот за служење
гости. Да има: мешалка со топла и ладна вода и одвод, уреди и опрема за оставање на пијалоците и
напитоците, разладни уреди за напитоците, шанк со работен простор со површина од некородирачки
материјал кој лесно се чисти и одвоен дводелен мијалник или машина за миење чаши кои можат да
бидат сместени и надвор од точилникот.
Ако се служат ладни и едноставни топли јадења - да има термички блок, работна површина за обработка
на храната, уреди за одвод на пареа, чад и мирис, осветлување, мијалник со топла и ладна вода. Ако од
точилникот непосредно се служат гостите тој мора да има шанк со или без високи столици.
(Чл. 23) Простор за послужување - доволно конзумни пултови, столови и клупи, приборот да не
кородира. Да има доволен број закачалки за облека спрема конзумните места. Гардеробите сместени
надвор од тие простории треба да бидат чувани или во нив видливо да биде истакнато соопштение за
гостите дека облеката не се чува.
Ако има самопослужување, да е одвоено од останатиот дел на објектот со потребни ХТ услови.
Просторот за служење на отворено се смета и покриениот простор на отворено.
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(Чл. 25) Гардероба или друг соодветен простор за вработениот персонал, со исполнети санитарно здравствените услови: за секој вработен да има орманче за гардероба со клуч, а дводелно орманче за
персоналот кој работи на приготвување и послужување на храна. Ако во една смена се вработени 6 - 15
работници - да има 1 ВЦ и 1 бања, а ако се повеќе од 15 работници во смена треба да има најмалку една
група ВЦ-иња со две бањи; ако се повеќе од 20 работници, да има посебна просторија (трпезарија) или
посебен простор за послужување јадења на вработениот персонал. Ако се објектите изградени по
влегувањето во сила на овој правилник159, треба да има најмалку 1 ВЦ и 1 мијалник за персоналот ако во
една смена работат и помалку од 6 работници.
(Чл. 26) Соби – површина на подот (без споредните простории, како што се бања, ВЦ, претпростор и
балкон – Категоризација на објекти): еднокреветни – 7 м2, двокреветни – 10 м2, и повеќекреветни –
формула – на 7 м2 се додава најмалку 3 м2 по додатен кревет (се додава површината утврдена со
категоризацијата). Ако орманот и сталажата за куфери се сместени во некоја споредна просторија,
минималната површина на собата може да биде помала за најмалку 2 м2. Додавање на помошен детски
кревет до најмногу 140 см должина и 70 см широчина треба да биде во рамките на пропишаните
минимални површини на собата.
Подовите во собите треба да одговараат на видот и категоријата на објектот и лесно да се чистат.
Во соби, апартмани и друго, треба да има заштита од неконтролирано влегување однадвор.
(Чл. 27) Секоја соба мора да има: одделен влез за секоја соба и да се заклучува; да се означени со броеви,
во кои првата цифра го означува катот, а останатите цифри броевите на собите на истиот кат;
прозорците и вратите да се отвораат и да изнесуваат најмалку: ½ од површината на подот од собата во
објекти на надморска височина над 400 м; 1/10 на надморска височина пониска од 400 м – со завеси или
друг вид ролетни за затемнување и спречување погледи однадвор. Кревет со душек за едно лице широк 200 х 90см, а двоен (француски) кревет 200 х 160 см, најмалку два чаршафи по кревет, 1 перница
по кревет - не смеат да содржат синтетика; 1 кебе по кревет, ноќно шкафче или лесно достапна полица за
оставање за секој кревет; простирка пред креветот, освен ако подот е покриен со теписон; тоалетна
масичка или масичка за пишување; столици колку и кревети, орман за гардероба, со фиоки и преграда за
159
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закачување облека со најмалку 4 закачалки по кревет; осветление и по една столна ламба за нормално
читање и пишување; истакнат ценовник со сите услуги кои се даваат, сталажа за багаж; огледало.
(Чл. 28) Соби во куќите за издавање - површина на подот: најмалку 6 м2 за еднокреветна и 9 м2 за
двокреветна соба, без споредните простории; за повеќекреветните соби на 9 м2 се додаваат уште 3 м2 по
кревет. Бањата со ВЦ треба да има најмалку 2,5 м2, претпросторот со мијалник 1 м2, а дневниот престој и
кујната (доколку е организирана исхрана) - 9 м2. Внатрешната височина во собите со рамен покрив и
просечната висина на собите со кос покрив од подот до таванот треба да изнесува најмалку 2,4 м.
(Чл. 30) Ако во собите за издавање има исхрана за гостите: мијалник со славина за студена и топла
вода и одвод; шпорет со најмалку две грејни плочи или друг термички уред; остава или кујнско ормарче
за чување прехранбени продукти; орманче или фиоки за садови и прибор за јадење; садови за
приготвување и консумирање храна и пијалаци (по кревет: три чинии - плитки, длабоки и мали, една
шоља со тацна, по една лажица, вилушка, нож, мало лажиче, црни и бели садови за приготвување и
сервирање на јадења (АГТИС – поголемо и помало тенџере, тавче, ѓезве, караванче, 3 порцелански чинии,
супиер или сличен сад за сервирање, кутлачка, вилушка за пржење, фаќалка за пржење); ножеви, крпи за
бришење садови; сад за отпадоци со доволна големина за еднодневни потреби (АГТИС – за да бидете
сигурни – канта со механизам, која се затвора убаво и во која е поставена кеса за отпадоци).
(Чл. 31) Ноќни барови, денсинг барови, диско клубови и сл. објекти (услуги ноќе), само во
затворени простории и со простор за играње и за изведување програми, со посебни простории означени како гардероби за уметници (ако има), посебен тоалет за М и Ж и бања за вработените и за
оние кои настапуваат, ако нивниот број не е поголем од шест (од кого бројот? од уметници, персонал или
заедно?); клима уред и вентилацијата – која овозможува промена на воздух 20 пати во еден час;
соодветна звучна изолација во согласност со прописите, најмалку 1 излез за итни ситуации за капацитет
од 100 гости, а за поголем број - соодветен број помошни излези.
Опрема: седечки гарнитури или маси со столови, пулт, шанк со дозери за точење пијалоци.
Диско клубот може да биде сместен и на отворен простор доколку во пречник од 300 м воздушна
линија нема станбени објекти; простор од најмалку 300 м2, простор за играње и простор за емитување
музика; 1 ВЦ за вработени ако бројот на вработени е помал од 6 лица; помошни излези и тоа најмалку по
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1 за капацитет од 200 посетители (АГТИС – да не се допушта да има посетители повеќе од
капацитетот); после 01.00 часот дозволена гласна музика до 35 децибели.
(Чл. 32) Киоск со шалтер: да има фрижидер, затворен долап за чување прехрамбени производи и
прибор за работа, работна маса и мијалник со бојлер, уредно приклучен на водоводна и канализациона
мрежа; уреди за одвод на чад и уреди за проветрување на објектот; а може да има: скара или ражен,
тостер и соодветни садови за приготвување виршли, помфрит и сл;
(Чл. 33) подвижен објект - најмалку 3 м2 површина и 1,90 м височина од подот до таванот; фрижидер,
затворен долап за чување на прехрамбени производи, прибор за работа и соодветно место за чување на
приборот, работна маса и пулт за послужување, мијалник со бојлер и подот во објектот ... природно или
вештачко осветлување, проветрување, а снабдувањето со вода и исфрлањето на отпадните материи,
односно снабдувањето со електрична енергија треба да биде во согласност со член 6 и 7 од овој
правилник.
(Чл. 34) Просторијата за давање услуги за исхрана во пловните објекти треба да ги исполнуваат условите
од член 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 од овој правилник. Висината на
просторијата да изнесува најмалку 2,2 м., а површината на просторијата да изнесува најмалку 20 м2.

Правилник за услови за категоризација на објектите за
вршење угостителска дејност160
(Чл.2) - Категориите се означуваат со број на ѕвездички.
(Чл.3) - Категоризацијата на објектите се спроведува одделно за секој објект. Блоковите и целините на
објектите ја имаат истата категорија. Депандансите имаат иста категорија како и хотелот на кој
припаѓаат. Депандансите со 4 и 5 ѕвездички треба да даваат и услуги на појадок во објектот.
(Чл.4) - При категоризацијата можат да бидат одобрени соодветни отстапувања ако помалку од 10% од
критериумите кои се бараат за соодветна категорија не се исполнети и ако Комисијата за категоризација
на угостителски објекти согласно чл. 28 од Законот за угостителска дејност одлучи дека отстапувањата
не влијаат на квалитетот на услугите за бараната категорија од страна на апликантот.
160

Сл. Весник на РМ, бр. 16/2006
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(Чл.5) - Прилози кои се составен дел на овој правилник и тоа:
1. Прилог I Категоризација на хотели (хотели, пансиони и мотели);
2. Прилог II Категоризација на туристички апартмани и резиденции;
3. Прилог III Категоризација на кампови;
4. Прилог IV Категоризација на куќи, станови и соби за издавање;
5. Прилог V Категоризација на ресторани;
6. Прилог VI Изглед и големина на плочката со називот и категоријата на објектот.
(Чл.7) - Категоријата на објектот со називот се испишува на плочката која треба да биде истакната на
видливо место при влезот во објектот, Вршителите на угостителската дејност, во своите ценовници,
пропагандни и други материјали, треба да назначат соодветен број ѕвездички.

Закон за надзор на пазарот161
Чл.3 Одредбите на овој закон се применуваат за производите опфатени со Законот за безбедност на
производи и прописите донесени врз основа на тој закон, прекурсорите, медицинските помагала,
медицинските производи за употреба кај луѓе, рекреативните пловила, радио и телекомуникациската
опрема и други производи....
Чл.5 Со надзор на пазарот се обезбедува производите кои може да влијаат на здравјето или безбедноста
на корисниците или не се во сообразност со применливите барања утврдени со законите и со прописите,
... се однесува и за производи кои се .. произведени за сопствени потреби на производителот...
Чл.11 Органите за надзор на пазарот вршат проверки на карактеристиките на производите преку
проверка на документи и преку физички и лабораториски проверки на репрезентативни примероци.
... можат да побараат од економските оператори (производителот, овластениот застапник, увозникот и
дистрибутерот) да им ја стават на располагање целата документација и сите информации неопходни за
спроведување на нивните активности и да побараат да влезат во просториите на економските
оператори и да земат потребни примероци од производите. Органите за надзор на пазарот можат да ги
161
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уништат или да ги направат неупотребливи производите кои претставуваат сериозен ризик за здравјето
и безбедноста.
Кога економските оператори ќе презентираат извештаи од тестирање или сертификати за оцена
на сообразност издадени од акредитирано тело за оцена на сообразноста, органите за надзор на
пазарот ќе ги земат предвид овие извештаи или сертификати.
Органите за надзор на пазарот водат сметка за доверливоста на податоците со цел да се заштитат
трговските тајни или личните податоци согласно со прописите за заштита на личните податоци и
прописите за безбедност на класифицирани информации.
Чл.13 ...секоја мерка ... (на ДПИ),... е пропорционална и го содржи правниот основ врз која е донесена.
За мерките веднаш се известува економскиот оператор....кој истовремено ќе биде известен и за
расположливите правни лекови и за роковите за нивно поднесување.
Пред преземање на мерката, економскиот оператор може да ги достави своите забелешки во рок од 10
дена од денот кога го примил записникот за извршениот надзор.
Како исклучок од претходното, економскиот оператор нема да може да ги даде своите забелешки поради
итноста на мерката која се донесува за заштита на јавниот интерес, на здравјето или безбедноста или
друг основ кој се однесува на јавниот интерес. Во тој случај економскиот оператор може да ги даде
своите забелешки во најкус можен рок по преземеното дејствие на органите за надзор на пазарот, при
што преземеното дејствие може веднаш да биде преиспитано.
Ако операторот докаже дека презел ефективни дејствија, мерките веднаш ќе се повлечат или изменат.
Чл.16 Контролата на производите кои се внесуваат на пазарот во Р.М. ја спроведува царинскиот орган во
соработка со органите за надзор на пазарот....
Царинскиот орган веднаш ги известува органите за надзор на пазарот за секое спречување за пуштање
во слободен промет на производот.
Чл.17 Производот чиешто пуштање во слободен промет било спречено од царинскиот орган, може да се
пушти во слободен промет, доколку во рок од 3 работни дена од денот на неговото спречување,
царинскиот орган не добие известување за какви било дејствија преземени од органите за надзор на
пазарот и под услов да се исполнети сите други барања и формалности за негово пуштање во
слободен промет.
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Чл.19 СЕ ознаката претставува единствена ознака со која се потврдува сообразноста на производот со
применливите барања утврдени во законите и прописите со кои се уредува постапката за нејзино
ставање.
Чл.20 СЕ ознаката се става само од производителот или неговиот овластен застапник.
СЕ ознаката се става само на производи за кои е утврдено нејзино ставање во законите и прописите и не
се става на ниту еден друг производ.
Со ставање или со прикачување на СЕ ознаката, производителот наведува дека презема одговорност за
сообразноста на производот со сите применливи барања.
Не е дозволено ставањето на други ознаки на производот за кои постои веројатност дека трети лица би
можеле да бидат доведени во заблуда во однос на значењето на СЕ ознаката.

Надзор на пазарот162
Записник: За извршениот ИН, инспекторот по правило составува записник на местото на вршење на ИН.
Записникот треба да содржи приказ на утврдената фактичка состојба при инспекцискиот надзор.
Записникот мора да се води уредно и во него ништо не смее да се брише. Местата што се прецртани
до заклучувањето на записникот мораат да останат читливи и нив ги заверува со потпис службеното
лице кое раководи со дејствието на постапката. Во заклучениот записник не смее ништо да се додава
ниту да се менува. Дополнение и менување во заклучен записник се внесува во додаток кон
записникот. Записникот мора да биде составен јасно и разбирливо.
Пред заклучувањето, записникот ќе им се прочита на сослушаните лица и на другите лица кои
учествуваат во дејствието на постапката. Овие лица имаат право и сами да го прегледуваат записникот и
да ставаат свои забелешки. На крајот на записникот ... ќе се запише содржината на забелешките. Потоа,
записникот ќе го потпише лицето кое учествувало во дејствието, а на крајот ќе го завери службеното
лице кое раководело со дејствието, како и записничарот ако таков имало.
Записникот се состои од повеќе листови, тие ќе се означат со редни броеви, а секој лист на крајот ќе
го завери со својот потпис службеното лице кое раководи со дејствието на постапката и лицето чија
изјава е запишана на крајот на листот.
162
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Инспекторот и субјектот на надзорот го потпишуваат записникот по завршувањето на
инспекцискиот надзор. На субјектот на надзорот му се предава примерок од записникот.
Ако некое лице не сака да го потпише записникот или си отиде пред заклучувањето на
записникот, тоа ќе се запише во записникот и ќе се наведе причината поради која потписот не е даден.
По исклучок кога поради обемот и сложеноста на ИН, неговата природа и околности не е можно да се
состави записник во текот на надзорот, записникот се составува во службените простории на
инспекциската служба во рок од три дена од денот на надзорот со образложение за причините за тоа.
Примерок од записникот му се доставува на потпишување до субјектот на надзорот. Доколку
субјектот на надзорот во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот не се произнесе во однос на
доставениот записник или не го врати потпишан на инспекторот, се смета дека субјектот на надзорот е
согласен со записникот од извршениот инспекциски надзор.
Доставувањето на писменото (поканата, решението, заклучоците и на другите службени списи) се
врши на следниве начини: со предавање од страна на органот; по пошта; со јавна објава; и на друг начин
утврден со закон (не мислете дека ако не потпишете, ДПИ не може да докаже дека сте го примиле
записникот).
Доставувањето на писменото, по правило се врши со предавање на писменото на лицето кому е
наменето. Доставувањето го врши органот. Органот е должен во периодот од 7 дена, сметано од денот
кога ќе се утврди потреба од доставување, да направи еден обид да изврши уредно доставување со
предавање до странките. Примачот на доставницата со букви сам ќе го означи денот на приемот.
За таа цел службеното лице е овластено да ги опоменува лицата кои ја попречуваат работата и да
определува што е потребно за да се одржи редот. Тој што во дејствието на постапката потешко ќе го
наруши редот или ќе стори поголема непријатност 163 може, покрај отстранувањето, да се казни со
глоба во износ од 100 €. Оваа казна не ја исклучува кривичната или дисциплинската одговорност.
Поведување прекршочна постапка
Заради тоа е добро да имате сведоци и други ваши ополномоштеници. Сепак, не викајте, не се заканувајте и
опоменете го инспекторот, ако мислите дека излегол надвор од законските овластувања и барајте тоа да влезе во
записникот.
163
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Управната постапка ја поведува надлежниот орган по службена должност164 или по барање од
странката165.
Ако во постапката учествуваат две или повеќе странки со спротивни барања, службеното лице кое ја
води постапката ќе настојува .. странките да се порамнат целосно или барем во одделни спорни точки.
Порамнувањето мора да биде секогаш јасно и определено и не смее да биде на штета на јавниот интерес,
на јавниот морал или на правниот интерес на трети лица. ...
Порамнувањето се запишува во записник. Порамнување е склучено кога странките по прочитаниот
записник за порамнувањето ќе го потпишат записникот. Заверениот препис на записникот ќе им се
предаде на странките ако го бараат. Порамнувањето има сила на извршно решение донесено во
управната постапка.
Постапка до донесувањето на решението
...Дејствијата можат да се извршат во скратена постапка или во посебна испитна постапка.
Службеното лице кое ја води постапката може во текот на целата постапка да ја надополнува фактичката
состојба и да изведува докази и за оние факти кои порано во постапката не биле изнесени или уште не се
утврдени. Службеното лице кое ја води постапката ќе нареди по службена должност изведување на секој
доказ, ако најде дека тоа е потребно заради разјаснување на работата.
Странката својата изјава, по правило, ја дава усно, а може да ја даде и писмено. Кога е во прашање
сложена работа или кога се потребни поопширни стручни објаснувања, службеното лице кое ја води
постапката може да и наложи на странката да поднесе писмена изјава, определувајќи и рок за тоа. Во тој
случај и странката има право да бара да и се допушти давање на писмена изјава.
Решение: Секое решение мора како такво да се означи. По исклучок, со посебни прописи може да се
предвиди дека на решението може да му се даде и друг назив. Решението се донесува писмено. По
исклучок, во случаи предвидени со овој закон ..., решението може да се донесе и усно.
Кога тоа е утврдено со закон и кога ќе утврди или дознае дека... треба заради заштита на јавниот интерес да се
поведе управна постапка.
165 Кога постапката е поведена по барање од странката, а странката се откаже од своето барање, органот што ја води
постапката ќе донесе заклучок со кој се запира постапката. За тоа ќе биде известена спротивната странка.
164
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Кога за една работа се решава во повеќе точки, а само некои од нив се дозреани за решавање и кога ќе се
покаже како целесообразно за тие точки да се реши со посебно решение, надлежниот орган може да
донесе решение само за тие точки (делумно решение). Делумното решение во однос на правните
средства и извршувањето се смета како самостојно решение.
Кога постапката се поведува по барање на странката односно по службена должност, ако е тоа во
интерес на странката, надлежниот орган е должен да донесе решение и да и го достави на странката ...
најдоцна во рок од 15 дена, од денот на предавањето на уредното барање, ...или од денот на
поведувањето постапка по службена должност, ако со посебен пропис не е определен пократок рок. Во
другите случаи... ако е тоа во интерес на странката, надлежниот орган е должен да донесе решение и да
го достави до странката најдоцна во рок од 30 дена ако со посебен пропис не е определен пократок рок.
Заклучок: ...се одлучува за прашања што се однесуваат на постапката... и за оние прашања што како
споредни ќе се појават во врска со спроведувањето на постапката, а кои не се решаваат со решение.
Заклучокот го донесува службеното лице ... при кое се појавило прашањето што е предмет на заклучокот,
ако со закон или други прописи поинаку не е определено. Ако со заклучокот се налага извршување на
некое дејствие, ќе се определи и рокот во кој тоа дејствие ќе се изврши. Заклучокот им се соопштува
на заинтересираните лица усно, а се издава во писмена форма по барање од лицето кое може
против заклучокот да изјави посебна жалба или кога може веднаш да се бара извршување на заклучокот.
Против заклучокот може да се изјави посебна жалба, само кога е тоа изрично предвидено со закон.
Таквиот заклучок мора да биде образложен и да содржи упатство за жалба.

Правилник за формата и начинот на водење евиденција за набавка и продажба на
стоки и услуги во трговијата на големо и мало166
Чл. 2 – Се водат следните книги: 1. Евиденција во трговијата на мало-образец (ЕТ), се води одделно во
трговијата на мало, трговијата на големо и за вршењето на трговските услуги; 2. Приемен лист во
трговијата на мало (ПЛТ); 3. Материјална евиденција за трговија на големо – образец (МЕТГ); и
Евиденција за вршење на трговски услуги – образец (ЕТУ).
166
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Чл.3 Обрасците се водат рачно, машински или компјутерски; Обрасците се подврзани или се слободни
листови ако се водат компјутерски; ..заверка на обрасците со потпис на овластено лице и со печат и да
бидат нумерирани по хронолошки ред. Доколку се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, треба
да биде јасно опишано нивното значење; да ги чува во продажниот објект каде се врши трговската
дејност и треба да се водат на македонски јазик, со арапски цифри и со вредности изразени во денари.
Чл.4 - Евиденцијата се води ажурно, уредно и точно. Набавката и продажбата и извршените трговски
услуги и други промени ...се запишуваат во рок од 8 дена од денот на настанувањето на промената.
Евиденцијата се води врз основа на фактура, испратница, извештај за менување на цени, записници
за кало, крш и растур и дневен финансиски извештај.
Чл.5 - Водење на евиденција во трговијата на мало Образец “ЕТ”
Чл. 6 - Водење на приемен лист во трговијата на мало Образец “ПЛТ”
Чл.7 - Водење на евиденција во трговијата на големо Образец “МЕТГ”
Чл.8 - Водење на евиденција за трговски услуги Образец “ЕТУ”
(технички работи кои мора да се научат)
Чл.9 - Во евиденцијата на трговија на мало, евиденцијата за трговија на големо и евиденцијата за
трговски услуги, се врши собирање на износот на секоја страница на образецот и така добиениот износ
се пренесува на следната страница како пренос од претходната страница.
Чл.10 - попис (инвентарисување) на начин и во случаите утрврдени со прописите за трговски друштва.
Состојбата утврдена со пописот на стоките се споредува со состојбата во образецот за евиденција во
трговијата. Настанатите разлики утврдени со пописот трговецот ги евидентира во образец. Вредноста
на утврдениот вишок на стоките се внесува во колоната на набавката на стоки, а вредноста на
утврдениот кусок на стоки во колоната на продажбата на стоките.
Чл.11 – после тоа, се врши заклучување на образецот за евиденција за набавка и продажба на стоките
во трговијата, во кој како крајно салдо се искажува состојбата затечена на крајот на годината. Затечената
состојба на крајот на годината се пренесува во истите обрасци за наредната година. Заклучувањето на
обрасците за евиденција за извршените трговски услуги се врши со собирање на колоната 7 по сите
прокнижени промени од претодната година. Заклучените обрасци за евиденција од ставовите 1 и 2 на
овој член трговецот ги заверува со потпис на овластено лице и печат.
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Правилник за МТУ за деловните простори и простории,
во кои се врши трговија167
Чл.3 Продажните места треба да бидат...приклучени на водоводна и електрична мрежа, одвод.
Чл.4 На влезот на продажниот објект воочливо да биде истакнат називот на фирмата, седиштето,
телефонскиот број и други посебни ознаки согласно дејноста и видот на продажниот објект.
- Називот на фирмата, во ноќните часови треба да биде осветлен.
- На влезот на продажниот објект треба на воочлив начин да биде истакнат и телефонски број на ДПИ.
Чл.5 Пристапната површина пред продажниот објект - лесно чистење и одржување; непречен влез и
пристап до продажниот објект согласно посебните прописи; треба да биде асфалтирана, бетонирана или
поплочена со камен, односно изведена на друг начин така да обезбедува непречено движење на
потрошувачите. Пристапот да не им пречи на останатите корисници на зградата.
Чл.6 Просторот пред продажниот објект може да се користи под следните услови:
- пристапната површина на продажниот објект да изнесува најмногу до 1/3 од влезната врата до работ
на тротоарот, патеката или просторот пред продажниот објект; (треба да се праша како инспекторот на
ДПИ во вашето место го толкува ова: Дали 1/3 од површината, 1/3 од должината, односно една димензија,
дали се смета пешачка патека, патека за веслосипеди..?)
- да не се оградува или затвора на било кој начин; да не го попречува движењето на луѓето и
потрошувачите; да биде опремен со подвижни гондоли или продажни тезги и соодветна опрема (треба
да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова) за продажба на отворено и да не
се врши печење или приготвување прехрамбени производи за трговија.
Продавници: Чл.7 - покрај погоре кажаното, треба да имаат најмалку 6 м2 површина и најмалку 2,5 м
височина, освен за објектите кои се под заштита на Заводот за заштита на спомениците на културата.
Просторот пред влезот треба да биде осветлен.
Правилникот е објавен во Сл. Весник на РМ бр. 21/04, 54/04, 79/04, 70/07 и 93/08; продавници, магацини,
складови, зелените пазари, посебно организирани пазари, бензинските станици, продажни објекти во кои се врши
трговија на посебни начини: посебни организирани пазари, киосци, автомати, подвижни улични продавачи, саеми и
стопански изложби и панаѓури.
167
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Чл.8 Продавницата која е изградена на три или повеќе ката треба да има изградено скали со ширина од
најмалку 1,1 м, доколку во продавницата се продаваат тешки и кабасти стоки. Таквите продавници со
површина над 1.200 м2 - да имаат вграден лифт за четири и повеќе лица или подвижни скали-елеватор
Чл.9 Подот - од материјал кој лесно се чисти, да биде рамен и мазен и не треба да биде лизгав.
Ѕидовите и таванот на продавницата треба да бидат обоени и не треба да бидат оштетени.
Во продавницата или во делот на продавницата во кои се врши продажба на свежо месо и риба, ѕидовите
треба да бидат обложени со керамички плочки до висина од најмалку 1,8 метри од подот.
Чл.10 - да имаат санитарен јазол и топла и ладна вода за сопствени потреби.
- Продавниците со корисна површина над 1.200 м 2 треба да имаат санитарни јазли со претпростор и
умивалник со топла и ладна вода поодделно за мажи и жени.
Чл.11 Продавниците со продажен простор над 1.200 м2 треба да имаат агрегат за производство на
електрична енергија за осветлување и погон за разладните тела.
Чл.12 - добро природно и вештачко проветрување на просториите.
Продавница во која се печат и пржат пилиња, месо, риби и колбаси - да има дополнителен апарат за
вештачко проветрување со капацитет кој обезбедува потполно изнесување на загадениот воздух (треба
да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова).
Чл.13 - рафтови, тезги, продажни маси, гондоли и др слична опрема зависно од организацијата на
работењето и видот на стоката која се продава во продавницата.
Чл.14 Продавницата треба да користи фискална каса и мерила (ваги и сл.), поставени на места што ќе
овозможат увид на потрошувачите.
Чл.15 Во продавницата за облека треба да има кабини за проба, кои се осветлени, со огледало и
закачалка. Во продавницата за обувки треба да имаат најмалку две седишта и огледало.
Чл.16 ...продажба на лесно расипливи прехрамбени стоки – да има разладни уреди.
Чл.17 Продавница на мало со самопослужување со простор поголем од 400 м 2 покрај членовите од 7
до 16, треба да ги исполнува и следните услови: да има соодветен број кошници и колички за носење на
стоката (треба да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова - дали двете,
дали само едно од нив?); растојанието помеѓу полиците треба да изнесува најмалку 1 м, а ако се користат
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колички најмалку 1,20 м; при влезот да има посебен простор за оставање на чување на стоките што ги
внесува купувачот и да има посебна просторија за прием и складирање на стоките.
Чл.18 Стоковна куќа со послужување или самопослужување, покрај чл. од 7 до 16, треба: продажен
простор не помал од 500 м2 и височината од 2,80 м; посебна просторија за прием и складирање на
стоките; теретен лифт за стоки, доколку продажниот простор е на катови; подвижни скали доколку има
повеќе од два ката; најмалку едно женско и едно машко ВЦ со претпростор со умивалник со топла и
ладна вода за потрошувачите видно обележени и да има систем за информирање на потрошувачите
(шалтер или разглас).
Чл.19 Бензински станици, покрај општите и следните услови: настрешници најмалку во ширина на
предната страна на продавницата во должина од најмалку 6 м и висина од најмалку 5 м; апарати за
точење на сите видови течни горива со кои се врши промет, прописно баждарени и обележени со
податоци за видот, цената на горивото и за издадената литража; контролното стакло треба да биде
секогаш полно и протокот да е без меурчиња за апаратите кои поседуваат контролно стакло; да се
истакне натпис „неисправен” – ако апаратот не се користи или е неисправен; посебно изградено
подземни резервоари за горивата - склад за потребите на станицата; окното над влезниот отвор на
резервоарот, односно окното во кое се сместени приклучоците за полнење на резервоарот треба да биде
непропустливо за да не може да влезе вода и нечистотија во горивото; на поклопецот на резервоарот
треба да биде означен видот на горивото кое се наоѓа во истиот; прописно баждарена мерна летва за
мерење на горивото; апарат за пумпање на гуми и водовод и санитарни уреди со бојлери за топла вода со
најмалку 30 литри, доколку постои градски водовод, ВЦ одвоено за мажи, односно за жени; на јасен и
читлив начин да го истакне називот на секој поединечен нафтен дериват и неговата цена со димензии на
буквите и цифрите од најмалку 10 см висина и тоа на осветлена табла со димензии од најмалку 150 см
висина и 100 см ширина, подигната најмалку 100 см од земја, поставена на влезот или на друго видно
место на бензинската станица.
Чл.20 Магацин - покрај општите услови и следните услови: непречен пристап за истовар и утовар на
стоки и посебен влез; потребна опрема за сместување и манипулирање со стоките; разладни уреди
доколку во магацинот се чуваат лесно расипливи прехрамбени стоки; простории за работници,
гардероба, ормани и санитарии; природна или вештачка вентилација и дневна или вештачка светлост и
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(за магацин кој има повеќе од еден кат) товарен лифт и скали со соодветна ширина (треба да се праша
како инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова) за пренос на стоката.
Чл.21 Склад - покрај општите услови и следните услови: да се наоѓа на суво, исцедено или дренирано
земјиште; покриен или отворен во зависност од видот на стоките што се продаваат; ограден; приодот да
биде поплочен или од тврдо набиен материјал и влезот да биде слободен; осветлен и со уреди за
вештачко осветлување; да има агрегат за производство на електрична енергија ако има ладилник и
комори за зреење на одредени стоки; во зависност од видот на стоките (треба да се праша како
инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова) треба да има потребна опрема, прибор и алат за
сместување, мерење и манипулирање со стоките и одвоена просторија за вршење административни
работи во врска со продажбата на стоките во складовите.
Чл.23 Зелени пазари на големо - Покрај општите, треба да ги исполнува и следните услови: површина
од најмалку 10.000 м2; посебен влез и излез и уреден паркинг и патеки за моторни транспортни
средства со означени простори за продажба (треба да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето
место го толкува ова); просторот пред влезот и излезот да биде осветлен и слободно движење на
моторни возила и потрошувачи; ограден; соодветно осветлен (треба да се праша како инспекторот на
ДПИ во вашето место го толкува ова); разладни уреди за чување на лесно расипливи стоки; опрема за
мерење, колски ваги, ваги и соодветни средства за манипулирање со стоките; најмалку по еден
санитарен јазол за мажи и жени на секои 2.000 м 2 корисна површина за потребите на продавачите и
потрошувачите; посебни простории за вршење административни и стручни работи меѓу потрошувачите
и продавачите и да користи фискална каса; санитарен јазол за вработените; да има по една чешма на
отворено на секои 1.000 м2 корисна површина; 1/3 од корисната површина да биде покриена со
настрешница и посебно ограден простор за собирање отпадоци - на излезот.
Чл.24 - Зелени пазари на мало и следните услови: најмалку 1.000 м2 доколку се врши продажба само на
земјоделски стоки, т.е. најмалку 1.500 м2 доколку и продажба и на други стоки; оградени; јасно
одбележен влез и излез, осветлен ноќе; стандардизирани тезги, нумерирани и со истакната фирма;
секоја тезга на неземјоделски производител - фискална каса; растојанието меѓу редовите на тезгите најмалку 2 м; најмалку по еден санитарен јазол на секои 500 м 2 корисна површина за М и Ж со
претпростор со умивалник со топла и ладна вода; простор за чување ваги и друг прибор кој што се
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издава; висината на затворениот продажен простор - најмалку 4 метри и вештачка вентилација; по една
чешма на отворено на секои 500 м2 продажен простор; најмалку 1/3 од корисната површина покриен
простор со настрешница; посебен простор и опрема за отпадоци и посебни административни простории
за вработените со санитарни јазли за М и Ж со претпростор со умивалник со топла и ладна вода.
Продажниот простор за млеко, млечни стоки и риба - затворен со тезги; природната вентилација и
вештачка вентилација и најмалку еден приклучок за вода за хигиената на продавачите.
Чл.25 – Делови на зелените пазари за други стоки - покрај чл. 24: најмалку 500 м2 површина; означени
боксови со површина од 4 м2 за секој трговец поодделно со јасно и читливо истакната фирма на
трговецот и да користи фискална каса; боксовите да бидат групирани според видот на стоките;
растојанието меѓу боксовите треба да изнесува најмалку 2 м; секој бокс да биде опремен со рафтови.
Чл.26 - Посебно организиран пазар (стари моторни возила, стари автоделови), покрај општите услови
и следните услови: површина од 5.000 м2; ограден; просторот пред влезот и излезот - осветлен и
непречено движење на продавачите и потрошувачите; просторот за продажба означен посебно за лесни,
посебно за тешки моторни возила; одвоен простор за продажба на стари авто-делови, соодветен број
тезги; секој продавач - фискална каса; на секоја тезга да има јасно и читливо истакната фирма; посебна
просторија за вршење на административно-стручни работи; по една чешма на отворено на секои 2.000
м2 корисна површина и најмалку по еден санитарен јазол за М и Ж на секои 2.000 м 2 корисна површина.
Чл.27 - пазар на мало за добиток, живина и сточна храна, само надвор од населено место, ограден,
површина од најмалку 1.000 м2, да има посебен влез и излез и на секои 500 м2 да има поставено чешма;
просторот пред влезот и излезот, соодветно осветление; непречено и слободно движење на добиток,
транспортните средства, продавачи и потрошувачи; одвоен просторот посебно за ситен добиток,
посебно за крупен, а за крупниот да има место за врзување; опрема за мерење на добитокот, вода за
поење и одвоен простор за прибирање смет.
Чл.28 - Посебно организиран затворен пазар за повеќе трговци: штандови за секој трговец поодделно
со истакната фирма; фискална каса; растојанието меѓу редовите на штандовите - најмалку 2 м; рафтови;
најмалку по една кабина за проба со огледало и закачалка на секои три штанда за продажба на облека;
најмалку две седишта и огледало на секои три штанда за продажба на обувки.
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Чл.29 - Киоск – шалтер - Висината поголема од 2,20 м; слободен простор во киоскот за движење на
продавачот поголем од 2 м2 под услов да се исполнети условите во поглед на микроклиматските услови
(треба да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето место го толкува ова); опремен со рафтови,
продажни маси, гондоли, алат, направи за мерење и разладни уреди (опремата треба да биде
прилагодена во зависност од видот на стоките и начинот на нивната продажба и изработена од
материјали кои лесно се чистат и одржуваат); гондоли можат да бидат поставени најмногу од две
страни; настрешница не поголема од 1,2 м. (треба да се праша како инспекторот на ДПИ во вашето
место го толкува ова); да има обезбедена помошна просторија за санитарно - хигиенски потреби на
вработените, на оддалеченост најмногу од 100 м.; Ако се продава леб, печива, месни, млечни и зрнести
стоки кои не се во оригинално пакување, киоскот треба да биде опремен со топла и ладна вода.
Чл.30 - автомати - согласно техничките услови и опременоста на автоматот (да се праша за сите закони,
кои го регулираат ова), зависно од видот –производ; истакната фирмата на сопственикот на автоматот.
Чл.31 - Подвижен уличен продавач:
Со моторно возило или приколка - да имаат најмалку 3 м2 продажен простор и 1,5 м. висина;
Со подвижна количка, ако продава прехранбени стоки - да биде затворена со проѕирен материјал;
Со специјално одбележани флуоресцентни торби за продажба на весници и списанија.
...истакната фирмата на трговецот;...беџ за идентификација закачена на видно место на облеката.
Продажбата на стоки во замрзната или разладена состојба може да се врши доколку подвижниот уличен
продавач има разладни уреди; на местото на кое ја вршат продажбата да не печат, пржат или
приготвуваат прехранбени производи за трговија.
Чл.32 - Саеми - на соодветен затворен простор. Стопанските изложби и панаѓури - на соодветен
затворен и отворен простор.
Ако се организираат во затворен простор - и следните услови: простор од најмалку 1.000 м2; опрема за
изложување на стоките; опрема за манипулирање со стоките во зависност од видот на стоките; простори
за вршење на административни работи и состаноци; помошни простории за хигиенско-санитарни
потреби; просторот пред саемот и влезот да биде осветлен; непречено движење на посетителите.
Стопански изложби и панаѓури на отворен - да имаат простор од најмалку 1.000 м2.
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Правилник за МТУ на продажни објекти во кои се врши продажба
на алкохолни пијалоци168 ….
- Истакнување лиценца на видливо место во продажниот објект (Лиценцата е со времетраење од 2
години и се издава од стана на Министерство за Економија - Сл. Весник на РМ бр. 93/2008);
- забранета е продажба на алкохолни пијалоци од 19.00 до 06.00 ч., а во период од 01.05 до 30.09
забрането е продажба на алкохолни пијалоци од 21.00 до 06.00 ч.
- На видливо и читливо место треба да се истакне со големина 20 х 50 см со содржина ‘‘Забранета е
продажба на алкохолни и енергетски пијалоци и цигари на лице со возраст под 18 години‘‘
- забрането е продажба на алкохолни пијалоци во продавници во состав на бензински пумпи и киосци Закон за трговија членови 23 и 24
- Казна не треба да се изрекува одма, туку прво е предвидена едукација, па потоа казна за неистакнување
лиценца за продажба на алкохолни пиојалоци (Закон за трговија169 чл. 49)
- Одземање на предмети и стока: за прекршување на овие одредби (се издава потврда за одземање)

Закон за безбедност на производите170
Чл.3 - ... се применува само за непрехранбени производи и не се применува за производите од РМ или
од ЕУ, а се наменети за извоз во земји надвор од ЕУ или надвор од земјите членки на Европскиот
економски простор (ЕЕП).

Службен весник на РМ бр. 93/08).
- Потребна е лиценца за продажба на алкохолни пијалоци (чл 5)
- посебни рафтови за одделните видови на алкохолни пијалоци (чл 3)
- посебно издвоен дел од просторијата: физички одвоен од делот за продажба на други производи; да може да се
заклучи и/или на друг начин да се ограничи пристапот на потрошувачите (чл 4)
169 Сл.Весник на Р.Македонија бр.15/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009,
115/2010, 158/2010, 36/2011, 53/2011
170 Сл. Весник на РМ бр.33/2006, 63/2007 и 24/2011
168
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Чл.4 - (1) Податоците се јавни. Надлежните органи се должни на барање на заинтересираните правни и
физички лица да ги достават потребните информации со кои детално се опишува конкретниот
производ, видовите на опасност поврзани со неговата примена, како и донесените мерки во согласност
со прописите за пристап до информации.
Чл.8 - Производителите се должни на пазарот да пуштаат само безбедни производи.
Чл.11 - Производителите се должни да им ги обезбедат на потрошувачите сите соодветни информации...
за да ги оценат опасностите од производот ... и да преземат мерки на претпазливост за опасностите од
производот и таму каде што таквите опасности не се очигледни веднаш без соодветно предупредување.
Давањето на вакви информации не го ослободува производителот од одговорност за усогласеност со
другите барања утврдени во овој дел од законот.
Чл.12 - Производителите се должни да преземат мерки со што се овозможува:
1) да бидат информирани за опасностите кои овие производи би можеле да ги предизвикаат и
2) да преземат одредени дејствија за да се избегнат опасности, вклучувајќи адекватно и ефективно
предупредување, повлекување од пазарот или целосно повлекување.
Мерките може да содржат:
а) наведување на прецизни податоци за производителот и за производот, серијата на производот,
податоците да бидат наведени на самиот производ или на неговото пакување и
б) проверки, вршење на тестирање на производите на пазарот и водење на евиденција на поднесени
претставки и информирање на дистрибутерите за овие активности.
Чл.13 - Преземањето дејствија за избегнување опасности ...се должни да ги преземат производителите
по сопствена оцена за нивна потреба или врз решение донесено од страна на надлежната инспекција.
Целосното повлекување може да го извршат надлежните инспекции само како крајна мерка, ...
Чл.14 - ...производите да бидат усогласен и со применливите барања за безбедност.
Дистрибутерите не смеат да добавуваат производи кои не се во согласност со барањата за безбедност.
Дистрибутерите се должни да придонесуваат во следењето на безбедноста на производите пуштени на
пазарот, да ги проследуваат информациите за опасностите кои може да ги носи некој производ, да ги
чуваат и достават документите неопходни за утврдување на потеклото на производите.
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Чл.15 - Кога производителите и дистрибутерите знаат дека производот носи опасност за
потрошувачот се должни во рок не подолг од десет дена, да го известат ДПИ.
Начинот, постапката, роковите за известување, ... ги пропишува министерот за економија, а ќе бидат
објавени и на веб страницата на Министерството за економија.
Чл.22, став 2 Производите или групи на производи за кои ќе се утврди дека не се сообразни со
пропишаните барања утврдени со техничките прописи не смеат да се означуваат со знаци за сообразност
и слични знаци што можат да ги доведат потрошувачите во заблуда.
Чл.23 - Со техничките прописи се определуваат производите со кои производителот е должен да:
1) обезбеди примена на постапките за оцена на сообразноста според пропишаните барања;
2) издаде и/или обезбеди документ за сообразност;
3) изработи техничка документација со пропишана форма и содржина и истата ја чува на пропишан
начин и времетраење;
4) употребува пропишани знаци за сообразност;
5) на барање на надлежните инспекциски органи ги достави сите потребни информации за сообразноста
на производот, документите за сообразност и техничката документација
6) ги извршува задачите утврдени во техничките прописи.
Чл.36 - Ако инспекторот утврди дека:
1) за кој било производ кој би можел да претставува опасност ќе донесе решение:
- со кое ќе нареди производот да биде означен со предупредувања на македонски јазик и на други јазици
кои се во официјална употреба во Европската унија за опасностите кои тој може да ги предизвика и
- секое негово тргување ќе го условува со претходно исполнување на условите со кои се обезбедува
безбедност на производот;
2) за кој било производ кој би можел да предизвика опасност за одредени лица ќе донесе решение со
кое ќе нареди на тие лица навремено да им се дадат предупредувања за можните опасности и објавување
на предупредувања во медиумите;
3) за кој било производ кој може да не ги исполнува условите, ќе донесе решение со кое привремено ќе
го забрани неговото добавување, понуда за набавка или неговото пуштање на пазарот, или рекламирање
за периодот неопходен за сите прегледи за неговата безбедност, контроли и процени;
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

158

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

4) за кој било опасен производ ќе донесе решение со кое ќе го забрани неговото тргување и ќе ги
преземе сите мерки дека забраната е спроведена
5) за кој било опасен производ кој е веќе на пазарот:
- ќе донесе решение со кое ќе нареди или организира негово стварно и итно повлекување и ќе ги
предупреди потрошувачите за опасностите кои тој ги носи и
- ќе донесе решение со кое ќе нареди ...заедно со производителите и дистрибутерите негово целосно
повлекување од потрошувачите и негово уништување. (оваа мерка ја донесува директорот на
инспекцискиот орган).
Чл.37 - Ако при инспекцискиот надзор над производите за кои постојат технички прописи, инспекторот
утврди дека се повредени техничките прописи ќе донесе решение со кое ќе:
а) нареди:
1) отстранување на утврдените несообразности со определување на рок..; 2) означување на производите
со пропишаните знаци или отстранување на недозволените знаци; 3) уништување на несообразните
производи, ... 4) повлекување од пазарот на несообразните производи и
б) забрани:
1) пуштање на пазар или ќе го ограничи пазарот со несообразните производи; 2) ставање во употреба
или ограничување на употребата на несообразните производи; 3) времено какво било снабдување или
изложување на производите, се додека не се направат соодветни проверки и 4) употребата...
Ако постојат докази дека производот ја загрозува безбедноста, здравјето на потрошувачите
инспекторите се должни да го ограничат пуштањето на производот на пазарот, односно да го определат
неговото повлекување од пазарот или целосно повлекување.
Чл.37-а - Доколку при ИН, пазарниот инспектор утврди дека не е известен ДПИ за неправилностите и не
се соработува со надлежните инспекциски органи тој е должен да состави записник во кој ќе ја утврди
сторената неправилност со укажување за отстранување во рок од 8 дена и да врачи покана за
спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста.
Чл.39 - Против секоја мерка од надлежниот инспекциски орган, може да се изјави жалба во рок од 8
дена до трочлена комисија при надлежното министерство.
Жалбата против решението не го одлага неговото извршување.
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Чл.40 - Надлежниот инспекциски орган ќе изрече мерки соодветно кон:
- производителот,
- дистрибутерите во рамките на нивните дејности, особено на оној дистрибутер кој врши или го
извршил првиот степен на дистрибуција на пазарот и
- други правни и физички лица за да се обезбеди нивната соработка во дејствијата за избегнување и
попречување на опасностите кои произлегуваат од производот.
Ако инспекторот при вршењето на ИН утврди дека субјектот врши дејност без да е регистриран во
соодветниот регистар ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејноста ...од 30 дена.
Чл.41 - Ако од резултатите од извршените прегледи се утврди дека производите не се сообразни со
пропишаните техничките прописи, трошоците за извршениот преглед паѓаат на товар на субјектите
кај кои е вршен надзорот.
Чл.41-а - За прекршоците од член 43-а прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува ДПИ
(понатаму: прекршочен орган).
Прекршочната постапка пред прекршочниот орган ја води комисија за одлучување по прекршок
(прекршочна комисија) формирана од министерот за економија.
Против решенијата на Комисијата, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за
поведување на управен спор пред надлежен суд.
Чл.42 - Глоба од 3.500-5.000 € ќе му се изрече на правното лице, ако:
1) пушта небезбедни производи; 2) не им ги обезбедува на потрошувачите сите соодветни информации
за опасностите од производот и не презема мерки на претпазливост против опасности; 3) не презема
мерки соодветни со карактеристиките на производот од овој закон; 4) добавува производи за кои знае
или претпоставува и согласно со својата професионалност врз основа на информациите кои ги има дека
производите не се во согласност со барањата за безбедност; 5) не ги проследува информациите за
опасностите кои може да ги носи некој производ, не ги чува и доставува документите неопходни за
утврдување на потеклото на производите и не соработува во мерките преземени од производителите и
од надлежните државни органи;
Глоба од 700-1.000 € ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за овие дејствија.
Глоба од 300-500 € ќе му се изрече на службеното лице во правното лице за овие дејствија.
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Глоба од 500 € ќе му се изрече на физичкото лице ако не им ги обезбедува на потрошувачите сите
соодветни информации за опасностите од производот и не презема мерки на претпазливост против
опасности.
Кога прекршокот е сторен со цел сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или е
сторен од организирана група на лица или во текот на календарската година сторителот го повтори
прекршокот, надлежниот суд може да изрече глоба во висина од 15.000 €.
Доколку постои опасност правното лице за дејствијата - да пушта небезбедни производи, не обезбедува
соодветни информации за опасностите од производот и добавува производи за кои знае или
претпоставува дека не се во согласност со барањата за безбедност, да изврши повторен прекршок може
да му се изрече санкција привремена забрана на вршење дејност во траење од 3 до 5 години.
За пуштање на небезбедни производи ќе се одземе и имотната корист која е остварена со сторувањето на
прекршокот.
Чл.43 - Глоба од 3.500-5.000 € ќе му се изрече на правното лице, ако:
1) пушта на пазар или става во употреба производи кои не се сообразни со техничкиот пропис, не
изврши оцена на сообразноста според пропишаната постапка во техничкиот пропис, не ги означува на
пропишан начин и ако не се проследени со документи определени во техничките прописи; 2) означува
производи кои не се сообразни со пропишаниот техничкиот пропис, со знаци за сообразност или со
други знаци кои се слични со знаците за сообразност што можат да ги доведат потрошувачите во
заблуда; 3) не обезбеди примена на постапките за оцена на сообразноста според пропишаните барања
утврдени во техничките прописи; 4) не издаде и/или не обезбеди документ за сообразност; 5) не
изработи техничка документација со пропишана форма и содржина и истата не ја чува на пропишан
начин и времетраење; 6) не употребува пропишани знаци за сообразност; 7) не ги доставува сите
потребни информации за сообразноста на производот, техничката документација и документите за
сообразност на барање на надлежниот инспекциски орган и 8) не ги извршува задачите утврдени со
техничките прописи.
Глоба од 700-1.000 € ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за овие дејствија.
Глоба од 300-500 € ќе му се изрече на службеното лице во правното лице за овие дејствија.
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Глоба од 500 € ќе му се изрече на физичкото лице за означување производи кои не се сообразни со
пропишаниот техничкиот пропис, со знаци за сообразност или со други знаци кои се слични со знаците
за сообразност што можат да ги доведат потрошувачите во заблуда.
Кога прекршокот е сторен со цел сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или е
сторен од организирана група на лица или во текот на календарската година сторителот го повтори
прекршокот, надлежниот суд може да изрече глоба во висина од 15.000 €.
Доколку постои опасност правното лице за дејствијата – (пуштање на пазар или ставање во употреба
производи кои не се сообразни со техничкиот пропис, не изврши оцена на сообразноста според
пропишаната постапка во техничкиот пропис, не ги означува на пропишан начин и ако не се проследени
со документи определени во техничките прописи, означува производи кои не се сообразни со
пропишаниот техничкиот пропис, со знаци за сообразност или со други знаци кои се слични со знаците
за сообразност што можат да ги доведат потрошувачите во заблуда и не издаде и/или не обезбеди
документ за сообразност) да изврши повторен прекршок може да му се изрече санкција привремена
забрана на вршење дејност во траење од 3 до 5 години.
За прекршокот пуштање на пазар или ставање во употреба производи кои не се сообразни со техничкиот
пропис, не изврши оцена на сообразноста според пропишаната постапка во техничкиот пропис, не ги
означува на пропишан начин и ако не се проследени со документи определени во техничките прописи ќе
се одземе и имотната корист која е остварена со сторувањето на прекршокот.
Чл.43-а - Глоба од 700 € ќе му се изрече правното лице, ако:
1) не го извести ДПИ, односно не ги наведе деталите за преземените дејствија со цел да се заштитат
потрошувачите од опасностите и 2) не соработува со надлежните инспекциски органи.
Глоба од 300 € ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за овие дејствија..
Глоба од 200 € ќе му се изрече на службеното лице во правното лице за овие дејствија.
Глоба од 300 € ќе му се изрече на физичкото лице ако не го извести ДПИ, односно не ги наведе деталите
за преземените дејствија со цел да се заштитат потрошувачите од опасностите.
Инспекторот може за прекршоците од овој член да му изрече на правното лице мандатна казна на
самото место во износ од 500 €, а на одговорното лице во правното лице во износ од 200 €, како и на
физичкото лице во износ од 100 €.
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Чл.43-б - За прекршоците утврдени во членовите 42 и 43 инспекторот е должен на сторителот на
прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна
постапка.
Постапката за порамнување се води согласно со Законот за прекршоците и Законот за ДПИ.
Пазарниот инспектор во постапката за порамнување може на правното лице да му изрече глоба и да му
издаде платен налог.
Чл.43-в - За прекршоците од член 43-а инспекторот може на сторителот на прекршокот да му понуди
постапка за посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја
плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.
Постапката се води согласно со Законот за прекршоците.
Чл.44 - Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи членот 134 став 1 точки 5 и 6,
членот 136 став 1 точка 9, членот 138 став 1 точка 19 и членот 140 што се однесува на казнената одредба
од членот 138 став 1 точка 19 на Законот за заштита на потрошувачите (Сл. Весник бр.38/2004) и
Законот за пропишување на техничките барања за производите и оцена на сообразноста (Сл. Весник
бр.55/2002).

Правилник171
за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна
на производителите и дистрибутерите
Чл.2 - Известувањето се врши во случај на ризик од производот ... вклучувајќи и производи набавени ..за
вршење услуга или користени производи или производи опфатени со технички прописи доколку тие не
содржат постапки за известување за опасни производи, за да се утврди дека:
1) производот е пуштен на пазарот,
2) производителите или дистрибутерите имаат доказ дека производот е опасен (не ги задоволува
општите барања за безбедност или не ги задоволува суштествените барања определени во техничките
прописи за негово производство),
171

Објавено во Сл.в.бр. 89 од 17 јули 2007
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3) ризикот е таков да производот не може да остане на пазарот и производителите и дистрибутерите
треба да превземат соодветни превентивни и корективни активности.
Чл.3 - Производителите и дистрибутерите не вршат известување за:
1) производи кои не се наменети за употреба од потрошувачите и нема интерес за нивна употреба,
2) користени производи набавени за поправка и антиквитети,
3) производи кои се опфатени со други прописи со постапки за известување за опасни производи,
4) производи за кои производителот бил во можност да преземе веднаш корективни активности за сите
парчиња кои биле засегнати,
5) недостатоци кои се ограничени на идентификуван број на парчиња или серија на парчиња и
производителот ги има повлечено сите проблематични парчиња,
6) проблеми кои се однесуваат на функционалниот квалитет на производот, а не на неговата безбедност;
7) проблеми кои се однесуваат на неусогласеност со соодветните правила кои не влијаат на безбедноста
на начин на кој производот може да се смета за опасен,
8) производи за кои ДПИ веќе бил соодветно информиран од други лица или од други органи и ги имал
сите потребни информации за тој производ.
Чл.4 - Производителите кои први имаат доказ дека производот е опасен, го инфомираат ДПИ и
дистрибутерите. Доколку дистрибутерот на производот е првиот кој има доказ дека тој производ е
опасен, го информира ДПИ и производителот.
Чл.5 - Во случај на сериозна опасност, од производителите или дистрибутерите до ДПИ се доставуваат
следните податоци:
1) информација за прецизна идентификација на производот или серијата на производи,
2) целосен опис на ризикот кој го предизвикува производот,
3) сите потребни информации релевантни за следење на производот,
4) опис на преземените дејствија за заштита на потрошувачите.
Чл.6 - Во образецот за известување за опасни производи пуштени на пазарот се внесуваат следните
податоци за: назив и седиште на производителите или дистрибутерите кои го доставуваат
известувањето; одговорното лице на производителот или дистрибутерот; детален опис на производот;
опасноста и можните здравствени и безбедносни штети; превземените корективни активности; други
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правни лица кои ги имаат опасните производи; датум и место на пополнување на известувањето и место
за печат и потпис на одговорното лице.
Чл.7 - Производителот или дистрибутерот може да даде на ДПИ прелиминарна информација за
потенцијалниот ризик на производот веднаш во рок не подолг од 10 дена.
Во случај на сериозен ризик, производителите и дистрибутерите го известуваат ДПИ веднаш и не
подоцна од три дена.
Во итни случаи прозводителите и дистрибутерите го известуваат ДПИ веднаш и со најбрзи средства.
Чл.8 - Кога се проценува опасноста, производителите или дистрибутерите земаат предвид:
1) ... проценка на сериозноста на ризикот,
2) веројатноста од штета по здравјето или безбедноста за вообичаен потрошувач кој е изложен на
соодветна употреба на производот со недостаток која е вообичаена и реална, како и веројатноста од
појавување на дефект на производот,
3) можноста да има штета од опасниот производ врз многубројни производи на пазарот или на многу
потрошувачи, особено за да се одлучи за активноста која ќе се преземе за решавање на проблемот,
4) факторот кој што влијае на нивото на ризик како што е видот на потрошувачот (деца и стари лица),
дали производот има соодветно предупредување и безбедносни клаузули кога опасноста е очигледна,
5) видот на потрошувачот, доколку производот се користи од страна на деца, или стари лица, тогаш и
нивото на ризикот е на повисоко ниво,
6) дали опасноста е очигледна и неопходна за функционирањето на производот и дали производителот
презел соодветна грижа за да обезбеди предупредувања, особено ако опасноста не е очигледна.
Чл.10 - Производителот или дистрибутерот, на барање на ДПИ, обезбедува:
1) документација за производот, сертификати за тестови и друга соодветна документација која му
овозможува на производот да биде проценет во поглед на ризикот и
2) бесплатни производи за тестирање, особено производи кои имаат предизвикано повреди.
Чл.11 - За обезбедување на соработка, ДПИ може да побара од производителот или од дистрибутерот
следење на пазарот или информирање на јавноста за производот.
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Правилник172 за безбедност на детски играчки
Чл.3 - Одредбите на овој правилник се применувааат на производите што се дизајнирани или наменети
за употреба во играта за деца под 14 годишна возраст.
Производите кои не се сметаат за играчки во смисла на овој правилник се дадени во Прилог I кој е
составен дел на овој правилник.
Чл.4 - Овој правилник не се применува за следниве играчки:
(а) опрема за игралишта за деца што се наменети за јавна употреба; (б) автоматски машини за играње,
без оглед на тоа дали работат на ковани пари или не, наменети за јавна употреба; (в) возила – играчки
опремени со мотор со внатрешно согорување; (г) играчки – парни машини; и (д) прачки и катапулти.
Чл.6 - На пазарот може да се пуштаат и ставаат во употреба само играчки кои се во согласност со
основните безбедносни барања утврдени:
- во поглед на општите безбедносни барања, од член 7; и,
- во поглед на посебните безбедносни барања, во Прилог II 173.
Играчките што се пуштени на пазар треба да ги исполнуваат основните безбедносни барања во текот на
нивниот предвидлив и вообичаен рок на употреба.
Општи безбедносни барања
Чл.7 - Кога се користат согласно нивната намена или на предвидлив начин, играчките, вклучувајќи ги
хемикалиите што ги содржат, не треба да ги загрозуваат безбедноста или здравјето на корисниците или
на трети лица.
Треба да се има предвид особено во случајот на играчки што се наменети за употреба од деца на возраст
под 36 месеци или од други определени возрасни групи.
Етикетите што се поставени и упатствата за употреба што се приложени со играчката треба да го
привлечат вниманието на корисниците или лицата што ги надгледуваат кон опасностите и ризиците за
појава на штета што се поврзани со употребата на играчките и кон начините за избегнување на таквите
опасности и ризици.
172
173

Службен весник на Република Македонија бр. 149/2010
Кој е даден во Сл. Весник на РМ бр. 149/2010
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Чл.8 - Безбедноста на играчките треба да се утврди според наменетата употреба.
Кога некоја опасност не може доволно да се редуцира преку дизајнот или со заштитни механизми на
играчката, преостанатиот ризик може да се реши со информации поврзани со играчката упатени на
лицата што ги надгледуваат децата.
Чл.10 - Производителите, пред да ја пуштат играчката на пазар, треба да извршат анализа на хемиските,
физичките, механичките, електричните својства, запаливоста и хигиенските и радиоактивните
опасности што може да претставува играчката, како и оцена на потенцијалното изложување на таквите
опасности.
Чл.23 - Овластениот застапник ги врши задачите што ги добил од производителот:
(а) да ја чува техничката документација и ЕЦ сертификатот за сообразноста на располагање на органите
надлежни за надзор на пазарот во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар;
(б) врз основа на барање од органите за надзор на пазарот, да им ги обезбеди сите потребни
информации и документи што ја докажуваат сообразноста на играчката; и
(в) соработуваат со органите за надзор на пазарот, во сите преземени дејствија за елиминирање на
ризиците што ги носат играчките.
Чл.24 - На пазарот на Република Македонија можат да се пуштаат само играчки што ги исполнуваат
барањата утврдени со овој правилник.
Кога ги пуштаат играчките на пазар, увозниците треба да обезбедат дека е извршена соодветната
постапка за оцена на сообразноста од страна на производителот (процес со кој се докажува дали се
исполнети специфичните барања што се однесуваат на играчката), да се осигураат дека производителот
ја изготвил техничката документација, дека играчката ја носи бараната ознака за сообразноста,
придружена од бараните документи и дека производителот ги исполнил барањата (играчките да бидат
обележани со тип, број на партија, серија или модел, или со друг елемент што ја овозможува нивната
идентификација да биде наведено името на производителот, регистрираниот трговски назив, или
регистрираната трговска марка и адресата преку која може да се стапи во контакт со нив).
Ако увозниците сметаат или има причина да веруваат дека некоја играчка не е во сообразност со
барањата не треба да ја пуштат играчката на пазар сè додека играчката не се доведе во сообразност.
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Покрај тоа, ако играчката претставува ризик, увозниците треба да ги информираат производителот и
органите надлежни за надзор на пазарот.
Увозниците треба на играчката, на нејзиното пакување или во документот од играчката да го наведат
своето име, регистрираниот трговски назив или регистрираната трговска марка и адресата преку која
може да се стапи во контакт со нив.
Играчката треба да биде придружена со упатства и информации за безбедноста на македонски јазик.
Увозниците треба да обезбедат дека, додека некоја играчка е под нивна одговорност, условите за чување
или транспорт не ја загрозуваат нејзината усогласеност со барањата за безбедност.
Со цел заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите, увозниците, вршат испитување на
примероци од играчките што се пуштени на пазар, водат регистар на поплаки, за несообразни играчки и
за отповикувањата на играчки и ги информираат дистрибутерите за таквото следење.
Увозниците што сметаат дека играчката не е во сообразност ... веднаш ги преземаат неопходните
корективни мерки за доведување на таквата играчка во сообразност, повлекување или враќање.
Увозниците, во рок од 10 години по пуштањето на играчката на пазар, треба да ја чуваат копијата од ЕЦ
сертификатот за сообразноста и техничката документација и да ја стават на располагање на надзорот.
Увозниците ги обезбедуваат сите потребни информации и документи за сообразноста на играчката и
треба да соработуваат со органите за надзор на пазарот, во врска со сите преземени дејствија за
елиминирање на ризиците што ги претставуваат играчките.
Чл.25 - Дистрибутерите треба да внимаваат во однос на применливите барања.
Дистрибутерите треба да се уверат дека играчката ја има бараната ознака за сообразноста, дека е
придружена од бараните документи и од упатства и информации за безбедноста на македонски јазик, и
дека играчките се обележани со тип, број на партија, серија или модел, или со друг елемент што ја
овозможува нивната идентификација да биде наведено името на производителот и увозникот,
регистрираниот трговски назив, или регистрираната трговска марка и адресата преку која може да се
стапи во контакт со нив.
Ако дистрибутерите сметаат дека некоја играчка не е во сообразност со барањата на овој правилник,
нема да ја пуштат играчката на пазар сè додека играчката не се доведе во сообразност. Ако играчката
претставува ризик, дистрибутерите го информираат увозникот и органите за надзор на пазарот.
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Дистрибутерите треба да обезбедат условите за чување или транспорт да не ги загрозуваат безбедноста
и сигурноста на играчките.
Дистрибутерите што сметаат дека играчката не е во сообразност со барањата утврдени во овој
правилник, треба да се уверат дека се преземаат неопходните корективни мерки за доведување на
таквата играчка во сообразност, дека истата е повлечена или вратена. Ако играчката претставува ризик,
дистрибутерите веднаш ги информираат органите за надзор на пазарот.
Дистрибутерите на органите за надзор на пазарот треба да им ги обезбедат сите потребни информации
и документи што ја докажуваат сообразноста на играчката.
Чл.26 - Увозниците или дистрибутерите се сметаат за производители кога тие пуштаат некоја играчка
на пазар под свое име или трговска марка, или прават измени на играчката што веќе е пуштена на пазар.
Чл.27 - Економските оператори (производителот, овластениот застапник, увозникот и дистрибутерот)
на барање на органот надлежен за надзор на пазарот, треба да го идентификуваат (а) секој економски
оператор што им доставил играчка; и (б) секој економски оператор кому тие му доставиле играчка.
Економските оператори треба да ги презентираат овие информации во рок од 10 години по пуштањето
на играчката на пазар или била доставена играчката.
Чл.28 - Заради безбедна употреба на играчките, треба да се постават предупредувања.
На играчките не се поставуваат едно или повеќе од предупредувањата.
Производителот ги означува предупредувањата на играчката јасно видливо, лесно читливо, разбирливо
и точно, на поставената етикета или на пакувањето и на упатствата за употреба. Малите играчки што се
продаваат без пакување треба на себе да носат соодветни предупредувања.
Предупредувањата се обележуваат со зборовите „Предупредување” или „Предупредувања”.
Предупредувањата што влијаат врз одлуката за купување на играчката, како оние што ги наведуваат
минималната и максималната возрасна група за корисниците и останатите применливи
предупредувања, треба да се наоѓаат на пакувањето за корисникот, да бидат јасно видливи за
потрошувачот пред купувањето и кога купувањето се врши преку интернет.
Чл.30 - Играчките што се пуштени на пазар треба да ја носат „СЕ” ознаката.
Играчките што ја носат „СЕ” ознаката се во согласност со барањата пропишани во овој правилник.
Играчките што не ја носат „СЕ” ознаката или на друг начин не се во согласност со овој правилник, може
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да се изложуваат и да се користат на трговски саеми и изложби, придружени со натпис дека тие не се во
согласност со одредбите на овој правилник и дека нема да бидат пуштени на пазар во Република
Македонија и во Европската Унија пред да се доведат во сообразност.
Чл.31 - „СЕ” ознаката може да биде поставена исклучиво од страна на производителот или неговиот
овластен застапник.
Со поставањето на „СЕ” ознака на играчката, производителот покажува дека превзема одговорност за
сообразноста на играчката со овој правилник.
На играчката не треба да се поставуваат други знаци или натписи кои ќе го доведат во заблуда
просечниот потрошувач во однос на значењето и обликот на „СЕ” ознаката.
Доколку на играчката се прикачуваат и други ознаки, тие не треба да влијаат на видливоста, читкоста и
значењето на „СЕ” ознаката.
„СЕ” ознаката се поставува видливо, читливо за да не може да се избрише од играчката, на поставената
етикета или на пакувањето.
Во случајот на мали играчки и играчки што се составени од ситни делови, „СЕ” ознаката може да се
постави на етикетата или во придружната брошура.
Во случајот на играчки што се продаваат на продажни штандови каде технички не е изводливо
означувањето и под услов продажниот штанд да бил првично користен како пакување за играчката, „СЕ”
ознаката може да се постави на продажниот штанд.
Кога „СЕ” ознаката не е видлива од надворешноста на пакувањето, таа се поставува најмалку на
пакувањето.
„СЕ” ознаката се поставува пред играчката да се пушти на пазар. По неа може да следи пиктограм или
каква било друга ознака што укажува на некој посебен ризик или употреба.
Чл.36 - Кога органите за надзор на пазарот презеле дејствија, или кога тие имаат доволна причина да
веруваат дека играчката претставува ризик по здравјето или безбедноста на луѓето, тие вршат процена
на предметната играчка според барања утврдени со овој правилник.
Кога органот за надзор на пазарот востанови дека играчката не е во согласност со барањата, треба без
одлагање да побара овластениот застапник, увозникот и дистрибутерот да преземат соодветни
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корективни мерки за да играчката се усогласи со барањата, да ја повлече играчката од пазарот или да ја
врати во разумен период.
Овластениот застапник, увозникот и дистрибутерот (економските оператори) треба да соработуваат со
органите за надзор на пазарот.
Релевантниот економски оператор осигурува дека соодветните корективни мерки се преземени во врска
со играчките кои тој ги направил достапни на пазарот во Р.М.
Кога релевантниот економски оператор не презема соодветни корективни мерки, органите за надзор на
пазарот преземаат соодветни привремени мерки за да ја спречат или за да ја ограничат достапноста на
играчката на пазарот, да ја повлечат или да ја вратат играчката од продажба.

Прилог I
Список на производи кои особено не се сметаат за играчки во
рамките на значењето на оваа Директива
(како што е наведено во член 3 во Правилникот за безбедност на детски играчки)
1.
2.

3.
4.

Украсни предмети за прослави и свечености;
Производи за колекционери, под услов ... да имаат видлива и читлива ознака дека производот е
наменет за колекционери не помлади од 14 години. Примери за оваа категорија се:
а) детални и верни модели, сразмерно намалени;
б) комплети за склопување на детални модели;
в) народни и украсни кукли и останати слични производи;
г) историски копии на играчки и
д) репродукции на вистински огнено оружје
Спортска опрема, вклучувајќи ролшуи, ролери и скејтборди наменети за деца со телесна тежина
поголема од 20 кг.;
Велосипеди со максимална висина на седиштето повеќе од 435 мм. Мерена како вертикално
растојание од тлото до врвот на површината на седиштето, со седиштето во хоризонтална положба
и спуштено во најниската можна положба;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Тротинети и останати превозни средства наменети за спортување или за патување на јавни
патишта или патеки;
Возила на електричен погон наменети за патување на јавни патишта или патеки, или на нивните
тротоари;
Водна опрема наменета за употреба во длабоки води и средства за учење пливање на деца, како што
се гуми и помагала за пливање;
Сложувалки со повеќе од 500 делови;
Пушки и пиштоли кои користат компресиран гас, со исклучок на пиштоли и пушки на вода и стрели
за лакови подолги од 120 см.;
Огномет, вклучувајќи ударни каписли кои не се специјално направени за играчки;
Производи и игри со стрелечки предмети со остри врвови, како што се стрели за пикадо со метални
врвови;
Функционални образовни производи, како на пример, електрични шпорети, пегли или други
функционални предмети кои работат на номинален напон над 24 V и кои се продаваат исклучиво за
наставни цели под надзор на возрасни лица;
Производи наменети за образовни цели во училишта или друг педагошки контекст, под надзор на
возрасно наставно лице, како научна опрема;
Електронска опрема, како персонални компјутери и конзоли за игри, кои се користат за пристап на
интерактивен софтвер и нивната периферна опрема, освен ако електронската и соодветната
периферна опрема не се посебно направени и наменети за деца и имаат сопствена вредност на
детска играчка, како што се специјално направени персонални компјутери, тастатури, џојстици или
волани;
Интерактивен софтвер, наменет за слободно време и за забава, како што се компјутерски игри и
нивните носачи, како ЦД-иња;
Цуцли и лажалки за бебиња;
Светлосни тела привлечни за деца;
Електрични адаптери за играчки;
Модни додатоци за деца кои не се наменети за користење при игра.
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Правилник за неавтоматски ваги174
Чл.2 - Во зависност од употребата, неавтоматските ваги се делат на:
a) За одредување масата за:
1. комерцијални трансакции;
2. пресметка на такси, тарифи, даноци, бонуси, казни, надоместоци, обештетување или друг сличен
вид плаќање;
3. примена на закони и други прописи; давање на мислења од експерти при судски постапки;
4. медицината за мерење на масата на пациентите заради следење, дијагноза и медицински третман;
5. подготовка на лекови кои се издаваат во аптека на рецепт и одредување на масата за анализи кои се
вршат во медицински и фармацевтски лаборатории;
6. одредување на цената врз основа на масата за непосредна продажба во јавност и за подготовка на
фабрички пакувања;
Чл.3 - Производителот или неговиот застапник може да пушти на пазарот неавтоматски ваги доколку
ги исполнуваат барањата од овој правилник, а доколку не ги исполнуваат, не треба да се ставаат во
употреба.
Чл.4 - Барањата кои треба да ги исполнат неавтоматските ваги треба да ги задоволат барањата дадени
во Прилог 1 во состав на овој правилник.
Во случаи каде што неавтоматската вага опфаќа или е поврзана со уреди кои не се наменети за
употребите од член 2, точка а), тие не подлежат на исполнување на суштествените барања.
Чл.7 - Постапките за оцена на сообразност се во Прилог 2. Кога неавтоматските ваги имаат ЕС-ознака за
сообразност, а не ги исполнуваат барањата на овој правилник за коишто се наменети, тогаш треба да се
повлечат од пазарот или да се забрани или ограничи нивното ставање во употреба и/или пуштање на
пазарот.
Чл.8 - Неавтоматските ваги кои не користат електронски уреди и чиј уред за мерење на товар не користи
пружина за рамнотежа на товарот, не треба да се применува задолжителното ЕС испитување на тип.

174

Објавен во Сл. Весник на РМ бр. 56/2007
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Чл.10 - Неавтоматските ваги треба да имаат поставено ЕС - ознака за сообразност и дополнителните
податоци. ЕС ознаката за сообразност и потребните дополнителни податоци се нанесуваат во форма која
е добро видлива, лесна за читање и не може да се отстрани.
За другите неавтоматски ваги, дополнителните податоци треба да се нанесат во форма која е добро
видлива, лесна за читање и не може да се отстрани.
На неавтоматските ваги не треба да се нанесуваат знаци кои можат да доведат до заблуда во поглед на
ЕС - ознаката за сообразност.
Чл.11 - Во случај кога ќе се утврди дека ЕС - ознаката за сообразност е погрешно ставена на
неавтоматските ваги кои:
- во случај кога производителот одлучил да произведува ваги кои се сообразни со наведените
стандарди, но не се сообразни со Листата на стандарди,
- не се сообразни со одобрениот тип,
- се сообразни со одобрен тип, но не ги исполнуваат соодветните барања,
- во случај кога производителот не ги исполнил своите обврски во согласност со ЕС изјавата за
сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството),
тогаш се повлекува сертификатот за ЕС - одобрение на тип и/или одобрението за систем за квалитет. Со
повлекувањето на сертификатот за ЕС одобрение на тип, производителот или неговиот застапник не
може да поднесе повторно барање за ЕС - верификација и ЕС – изјава за сообразност на тип (гаранција за
квалитет на производството).
Чл.12 - Во случај кога неавтоматската вага опфаќа или е приклучена на уреди кои не подлежат на оцена
на сообразност сите наведени уреди треба да носат ознака со која се ограничува нивната употреба.
Наведената ознака се втиснува на уредите на јасно видливо место и во форма која не може да се
отстрани.

Прилог 1
(како што е наведено во член 4 во Правилникот за неавтоматски ваги)
Суштествените барања, што неавтоматските ваги од член 2, точка а) треба да ги исполнуваат следните
услови:
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Во случај кога некоја вага опфаќа или е приклучена на повеќе од еден уред за покажување или печатење,
а се користи за употребите дадени во чл. 2, т. а), наведените уреди, кои ги повторуваат резултатите на
мерење, а не можат да влијаат на точното функционирање на вагата, не подлежат на исполнување на
суштествените барања. Ако резултатите од мерењето, точно и трајно ги печати печатар или ги
забележува (снима) дел на вагата што ги задоволува суштествените барања, пристап кон резултатите
имаат двете страни засегнати со мерењето. По правило, неавтоматските ваги што се користат при
непосредна јавна продажба на стоки, нивните уреди за покажување и печатење и за продавачот и за
купувачот треба да ги исполнуваат суштествените барања.
Неавтоматските ваги со еден мерен опфат можат да имаат неколку делумни мерни опфати
(повеќеинтервални ваги).
Повеќеинтервалните ваги не смеат да бидат опремени со помошен уред за покажување. Резултатите од
мерењето на вагата треба да се повторуваат и да се потврдуваат при употреба на други уреди за
покажување и при примена на други методи на мерење.
Резултатите од мерењето треба да бидат доволно нечувствителни на промени на позицијата на товарот
на приемникот на товар.
При изложеност на вознемирување, електронските неавтоматски ваги не смеат да покажуваат
значителни грешки или треба да бидат во состојба таквите грешки автоматски да ги откријат и покажат.
По автоматското откривање на некоја позначајна грешка, електронските неавтоматски ваги треба да
даваат визуелен или звучен аларм, кој ќе продолжи да се емитува сè додека корисникот не преземе
корективно дејство или грешката не исчезне.
Дигиталните електронски неавтоматски ваги треба постојано и соодветно да се контролираат во поглед
на точното функционирање на процесот на мерење, уредот за покажување, како и меморијата на сите
податоци и трансферот на податоци.
При автоматско откривање на некоја грешка, која трае подолго време, електронските неавтоматски ваги
треба да дават визуелен или звучен аларм, кој ќе продолжи да се емитува сè додека корисникот не
превземе корективно дејство или грешката не исчезне.
Приклучувањето на надворешна опрема на електронскиот инструмент преку соодветен интерфејс не
смее негативно да влијае на метролошките својства на неавтоматската вага.
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Неавтоматските ваги не смеат да имаат било какви својства со кои се овозможува измама, а веројатноста
за ненамерна злоупотреба треба да биде минимална. Компонентите кои корисникот не смее да ги
демонтира или нагодува треба да бидат обезбедени против наведените дејствија.
Неавтоматските ваги треба да бидат така изработени што ќе овозможат непосредно спроведување на
задолжителните надзори.
Покажувањето на резултатите на мерењето и на другите вредности на масата треба да биде прецизно,
недвосмислено и да не доведува до забуна, а уредот за покажување треба да овозможува лесно читање на
покажаната вредност при нормални услови на употреба.
Користење помошен уред за покажување се дозволува само на десно од децималниот знак. Уред за
покажување со повеќе децимали може да се користи само привремено, а за време на неговото
функционирање печатењето треба да се блокира.
На помошниот уред може да се покажуваат и секундарни индикации, под услов тие да не можат по
грешка да се заменат со примарните индикации.
Печатените резултати треба да бидат точни, да можат соодветно да се идентификуваат и да не се
двосмислени. Печатењето треба да биде јасно, читливо, да не може да се брише и да е трајно.
Неавтоматските ваги треба да се опремени со уред за нивелирање и покажувач на нивелирањето.
Неавтоматските ваги можат да имаат еден или повеќе уреди за тарата, како и уред за претходно
поставување на тарата. Работата на уредите за тарата треба да дава точно читање на нулата и да
обезбеди точно мерење на нето маса. Работата на уредот со претходно подесена вредност на тарата
треба да обезбеди точно одредување на пресметаната нето вредност.
Неавтоматските ваги за употреба при непосредна јавна продажба треба да ги покажуваат сите основни
информации за функцијата на мерењето и во случај на ваги кои ја покажуваат и цената, на купувачот
јасно да му го покажуваат пресметувањето на цената на производот кој се купува.
Цената која треба да се плати, ако е покажана, треба да биде точна. Неавтоматските ваги кои ја
пресметуваат и цената, сите основни индикации треба да ги покажуваат толку време колку што му е
потребно на купувачот да ги прочита без проблем.
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Неавтоматските ваги кои ја пресметуваат цената можат да извршуваат и функции кои се различни од
мерењето и пресметувањето на цената по артикли само ако сите индикации во врска со сите трансакции
се испечатени јасно, недвосмислено и соодветно уредени на сметката или белешката за купувачот.
Неавтоматските ваги треба да го заштитуваат купувачот од некоректни продажни трансакции кои би
произлегле од нивното неправилно функционирање.
Не се дозволуваат помошни и дополнителни уреди за покажување. Користењето дополнителни уреди се
дозволува само доколку тие не водат кон применување измама. Неавтоматските ваги, слични со оние
кои нормално се користат при непосредни продажби во јавност, кои не ги исполнуваат барањата на овој
Прилог, треба во близина на дисплејот да имаат ознака која не се брише со зборовите „Да не се користи
за непосредна продажба во јавен промет”.
Неавтоматските ваги кои ја впишуваат цената треба да ги исполнуваат барањата за ваги кои ја
покажуваат цената при директна продажба во јавност, сè дотогаш додека таа е применлива на
предметната вага. Печатењето на белешка со цена (парична вредност) под минималниот капацитет на
вагата треба да биде оневозможно.

Прилог 2
(како што е наведено во член 7 во Правилникот за неавтоматски ваги)
ЕС испитувањето за тип претставува постапка со која се врши верификација и потврдува дека вагата ги
исполнува барањата од овој правилник.
Барателот (производителот или неговиот застапник) е должен да ја стави на располагање вагата.
Назначеното тело:
Ќе ја испита документацијата и ќе верификува дека типот е произведен во согласност со наведената
документација;
Ќе ги изврши или ќе даде да се извршат соодветните испитувања и/или тестирање, со цел да провери
дали решенијата кои ги усвоил производителот ги задоволуваат суштествените барања;
Ќе ги изврши или ќе даде да се извршат соодветните испитувања и/или тестирање, со цел да провери
дали производителот избрал да примени соодветни стандарди, дали се применети ефикасно, со што се
обезбедува сообразност со суштествените барања;
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Во случај ако типот ги задоволува одредбите од овој правилник, назначеното тело му издава на
барателот Сертификат за ЕС одобрение на тип. Одобрението е со важност од 10 години од датумот на
издавањето, а неговата важност може да се обновува на секои следни 10 години.
Во случај на фундаментални измени на дизајнот на вагата, на пример, како резултат на применувањето
нови технологии, важноста на уверението може да се ограничи на две и да се продолжи уште за 3 години.
Барателот е должен да го извести назначеното тело кое го издало Сертификат за ЕС одобрение на тип за
секоја модификација на одобрениот тип.
За модификациите на одобрениот тип треба да се добие дополнително одобрување од назначеното тело
кое го издало сертификат за ЕС одобрение на тип во случај кога наведените измени влијаат на
сообразноста со суштествените барања или на пропишаните услови за употреба на вагата.
Производителот е должен на секој инструмент да стави ЕС ознака, како и втиснати натписи.
ЕС ознаката треба да го следи и ознака за идентификација од назначеното тело одговорно за ЕС
надзорот.
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Инспекциски надзор од страна на
Државен Санитарен и Здравствен Инспекторат (ДСЗИ) и
Агенција за Храна и Ветеринарство (АХВ)
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АХВ и ДСЗИ
“Санитарната инспекција” (Државен санитарен и здравствен инспекторат) и Агенцијата за
храна и ветеринарство за деловниот сектор, до скоро беа синоними. Понекаде сеуште (иако
АХВ функционира од 01.01.2011 како посебна агенција, која ги обединила Дирекцијата за храна
и Управата за ветеринарство) за “санитарци” ги сметаат и инспекторите од АХВ и
инспекторите од ДСЗИ, а во суштина, во внатрешноста на земјата (сите места освен царинските
испостави на АХВ) имаше случаи истите луѓе сеуште да ги обавуваат истите функции како и
порано, односно, да не се функционално разделени.
На границата овие инспекторати беа разделени функционално уште 2011 и храната ја
контролираат еден инспектор, кој порано работел во Дирекцијата за храна и еден инспектор со
ветеринарна едукација, ако се работи за храна од животинско потекло. Сега АХВ прави напори
и скоро завршува со законската поделба на надлежностите и самите инспектори на теренот.
За малите бизниси со храна, санитарците се “главни”, исто како и инспекторите од
,,трудовата”.
Основа за инспекциски надзор на АХВ е Законот за безбедност на храната и правилникот за
инспекциски надзор во оваа област – кој не е познат за производителите на храна.
АХВ ги пропишува сите обрасци и постапки околу храната и сите прехрамбени производи и
фирми се регистрираат во АХВ.

Државен Санитарен и Здравствен Инспекторат (ДСЗИ)
ДСЗИ ги покрива областите: епидемиологијата (раното откривање, спречувањето на
ширењето на заразните болести и инфекциите), надзор на
радиолошка заштита,
нејонизирачко зрачење, опасни материи (отрови, прекурзори и опојни дроги), врши граничен
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надзор (увоз на непрехрамбени стоки и промет на патници), а постапува по епидемиолошки
индикации и во објектите со храна, посебно заради вработените во тие компании.
Најмногу надзори од страна на ДСЗИ се вршат во образовни, социјални и детски установи,
здравствени установи, аптеки и веледрогерии, угостителски објекти, објекти за хигиенски
услуги (пружање на безбедни хигиенски услуги во објекти за оваа дејност) и рекреација,
базени, површински води, пренос на умрени лица, но исто така надзори се вршат и во маркети
(козметика), магацини (хигиенски услови), парфимерии, гифт шопови, фризерски салони,
козметички салони, хотели, игротеки, туристички, рекреативни и угостителски објекти, како и
во производствени и прометни места со храна (само по индикации), во врска со вработените,
ако нивното здравје може да претставува опасност за населението.
Како надлежност ДСЗИ ги има контролата на имунизација, отстранувањето лица
(бацилоносители) ако се на места, на кои можат да допринесат за нарушување на здравјето на
населението, контрола над управување на медицински отпад, контрола на интрахоспитални
инфекции, контрола на заштита од пушење, уништување неисправни производи, контрола на
архивско работење (посебно на здравствени установи – приватни или општествени, водењето
здравствена евиденција и статистика).
ДСЗИ издава одобренија за: надзорот на спроведување на потписите за исполнување на
санитарно-техничките услови за издавање на одобренија, спроведување на прописите за
заштита на воздухот од загадување за отпадните и површински води и депонии за комунален и
индустриски смет, како и решавањето во второстепена жалбена постапка, врши надзори по
поднесени барања за одредени одобрувања (на пр. барање за ХТП), изготвува стручни мислења,
инструкции за работа и сл.
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Покрај редовните надзори, ДСЗИ постапува по претставки на граѓани, други инспекторати,
институции. ДСЗИ покрива серија закони175, кои се носат и од други министерства, а не само од
Министерството за здравство.
Пред губењето на надлежностите во врска со храната, инспекторите на ДСЗИ беа
идентификувани кај бизнисмените и како инспектори од Дирекцијата за храна. Ветеринарните
инспектори, стопанствениците (кои работат со месо) ги познаваа како посебни и со нив немаа
некои посебни проблеми. Во таа фаза на институционална и функционална поделба се јавувале
многу проблеми, кои (најчесто) произлегувале од самите инспектори и за кои нивните
централи и не знаеле, туку биле начин за обезбедување материјална корист за себе. На пр.
инспектори посетувале кафеани, оператори со храна, маркети и сл. и барале имплементација на
“хасап” системот, веднаш после неговото законско носење, не составувале записници, туку
давале усни наредби. Некои од нив дури и составувале записник за тие неправилности, се
Закон за здравствена заштита (Сл.Весник на РМ бр. 43/12), Закон за санитарната и здравствената инспекција
(Сл.в.бр. 71/06...53/11), Закон за заштитата на населението од заразни болести (Сл.в.бр. 66/04...86/11), Закон за
евиденции во областа на здравството (Сл.в. на РМ бр.20/09 и 53/11); Закон за превоз на опасни материи во патниот
и железничкиот сообраќај (Сл.в. бр. 92/07...54/11); Закон за здравствено осигурување (пречистен текст Сл.в.
бр.65/2012); Закон за квалитетот на амбиентниот воздух (Сл.в.бр. 67/04...59/12); Закон за снабдување со вода за
пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл.в.бр. 68/04...54/11); Закон за водите (Сл.в.бр. 87/08...44/12); Закон
за заштита од бучава во животната средина (Сл.в.бр. 79/07...47/11); Закон за управување со отпад (Сл.в.бр. 9/11 –
пречистен текст и 51/11); Закон за заштита од пушењето (Сл.в.бр. 36/95...100/11); Закон за заштита на
потрошувачите (Сл.в. бр. 38/04...24/2011); Закон за безбедност на производите (Сл.в.бр.33/06...148/11); Закон за
здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба (Сл.лист на СФРЈ бр.53/91 и
Сл.в. на РМ бр.15/95); Закон за ментално здравје (Сл.в.бр. 71/06); Закон за безбедност на козметичките производи
(Сл.в.бр. 55/07 и 47/11); Закон за прекурзори (Сл.в.бр. 37/04...53/11); Закон за хемикалии (Сл.в.бр. 145/10 и 53/11);
Закон за гробишта и погребални услуги (Сл.в.бр. 86/08...53/11); Закон за постапување по претставки и предлози
(Сл.в.бр. 82/08 и 56/09); Закон за заштита на пациентите (Сл.в.бр. 82/08...53/11); Закон за контрола на опојни дроги
и психотропни супстанции (Сл.в.бр. 103/08 и 124/10); Закон за животна средина (Сл.в.бр.53/05...51/11).
175
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заканувале со затворање на објекти... Од дирекцијата на АХВ нив ги нарекле “локални шерифи”,
кои погрешно, но со голема радост, заради “новите надлежности” го сфатиле законот, без да
почекаат инструкции од централата, во овој случај од АХВ. Се разбира, сите тие записници
морале да бидат повлечени заради стратегијата на АХВ постепено да го воведува “хасапот”, без
да направи сериозни потреси на пазарот и да не предизвика затворање на скоро сите објекти
на оператори со храна, кои во таа фаза, го немале имплеметирано системот.
За да ги илустрираме забуните и малтретирањата на стопанствениците од инспектори на
ДСЗИ, пред поделбата и расчистувањата на ситуациите помеѓу нив, можеме да наведеме многу
примери, но ќе земеме еден мошне индикативен пример од стопанственик176, кој веќе го
Стопанственик – мал оператор со храна, во Прилеп, доживува секојдневни посети од инспекторка на ДСЗИ, која се
претставува дека е од Дирекција за храна (веќе укината во тоа време) и од “санитарната инспекција”. Таа му
испорачува усни “укажувања”, не образложувајќи му по кои законски норми ги дава укажувањата. Тоа биле
контроли без записник, а стопанственикот се плашел да се спротивстави, затоа што инспекторката му се заканила
дека ќе следи званичен надзор и глоба – ако тоа не го исполни.
Таа му наредува на сопственикот на фирмата работната површина за месење на тестото да биде од прохром. Откако
овој тоа го имплементирал, оваа му вели дека тоа не морало да се направи. Друг пат му вели дека печките за пецива
не смеат да бидат во просторијата во која се продава пецивото. Овој превзема градежни работи а по неколку недели
истата инспекторка пак му вели дека тоа не морале да го направат. Потоа, таа бара пецивото да не се фаќа со рака
откако ќе се испече, туку со најлонска ракавица или со штипка. Овие одговараат дека се топи ракавицата и се
растура тестото на тој начин, но инспекторката вели дека мораат да чекаат тестото да се излади и за таа намена
мораат да имаат метален или стаклен сандак, каде тестото треба да се става после печењето, за да не се насобираат
бактерии на тестото. Овие тоа не го прават затоа што во таков сандак тестото “се пушта”, се развива влага од
пареата и не можат да го продадат и заради тоа овие ангажираат прехрамбен технолог, кој им дава мислење дека
нема никаков проблем тестото одма да се продава жешко. Инспекторката на тоа смислува дека не смеат ладното
тесто од витрината да го притоплуваат во печките, туку во микробранова печка, на што стопанственикот веќе не се
осврнувале, па таа дошла и зела брисови, за да ги казни за лоша хигиена.
Друг пат сакала да го казни заради тоа што на тоалетот за персоналот не пишувало “ВЦ”, иако тоа никој не го ни
гледа освен персоналот од 3 луѓе, барала цените во витрината да бидат напишани на пластична подлога ....
176
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ликвидирал бизнисот, токму заради малтретирањата и глобите на ДСЗИ (сеуште АХВ не беше
операционалена на терен на почетокот на 2011 година и истите инспектори се појавуваа во
име на АХВ и на ДСЗИ).
Оваа ситуација била доста честа кај микро операторите со храна и на вакви и слични
ситуации наидовме низ цела Македонија, но за среќа, денес е тоа минато и бизнисмените веќе
знаат дека храната е во надлежност на АХВ.
На инспекторите од ДСЗИ могу тешко им паднало што повеќе немаат надлежности со
храната и изгубиле одлична “тезга”, која им носела постојани заработки и друга корист.
Стопанството, со години наназад надзорот од овие “санитарци” го сметале за најтежок и
најнеизвесен надзор, кој можел да им донесе моментно затворање на фирмата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Најчести прекршоци – по донесени решенија на ДСЗИ177:
Вршење здравствена дејност без соодветна регистрација178
Неспроведена постапка за регистрација на објектот во АХВ
Овозможување на здравствен работник да врши дополнителна дејност (ЗЗЗ, чл. 115)
Неукажување итна медицинска помош (ЗЗЗ, чл. 46)
Непостапување по извршно решение на Инспекторатот
Непостапување по донесено усно решение на записник

Немајќи каде повеќе, стопанственикот побарува од инспекторката записник за се што ќе се каже и што ќе им наложи
и дека нема повеќе да го трпи малтретирањето без записник. Заради тоа инспекторката го пријавува кај други
инспекторати и нејзин пријател од еден друг инспекторат инсценира ситуација во која изрекува висока глоба, што
стопанственикот го натерува да го затвори бизнисот.
177 Извор: ДСЗИ - Љупчо Целески, помлад соработник-приправник во Одделение ветеринарна инспекција, сектор
ветеринарно јавно здравство
178 Закон за здравствена заштита (ЗЗЗ), член 92 и 93. Ова е според стариот ЗЗЗ, кој во меѓувреме е ставен вон сила со
носењето на новиот ЗЗЗ, објавен во Сл.В. бр. 43/2012, а кој стапи во сила од 06.04. 2012. Наведените членови по кои
постапувале инспекторите се од стариот, веќе укинат Закон за здравствена заштита.
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7. Писмено неизвестување во рок од 3 дена дали сторителот на прекршок постапил по
наредените инспекциски мерки
8. Неспроведување изолација на лица заболени од заразни болести
9. Неизвршување превенција или задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација
10. Неспроведена ДДД заштита од страна на операторот за храна во објекти
11. Вршење дејност без извршени здравствено – хигиенски прегледи
12. Необезбедени здравствени прегледи за вработените лица179
13. Не извршување задолжителен здравствен преглед
14. Не водење евиденција во основна медицинска документација
15. Не водење евиденција во зависност од дејноста
16. Не доставување пополнети индивидуални евиденции до Институт за јавно здравје
17. Не се води евиденција за добра хигиенска практика
18. Ставање во промет козметички производи спротивно на Законот
19. Не чување козметичкиот производ (начин и рок), за да ја одржи безбедноста на
производот
20. Производство на козметика спротивно на добрата производна пракса
21. Не обезбедување оцена на безбедноста на козметичкиот производ за човековото здравје
22. Ставање во промет козметика, на која на амбалажата не се наведени податоци180
23. Продажба на храна со поминат рок на траење
Најчесто прекршени закони
1. Закон за Здравствена заштита – членови: 182, 183, 190
2. Закон за санитарна здравствена инспекција – членови: 31, 31-а, 31-б
179
180

Закон за заштита на населението од заразни болести, чл 44, Ст. 2
Закон за безбедност на козметичките производи чл. 14
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Закон за заштита на населението од заразни болести – членови: 66, 67
Закон за евиденција од областа на здравството – членови: 48, 49
Закон за здравствено осигурување – членови: 84, 84-а, 84-б, 84-в, 85181
Закон за управување со отпад - чл.139
Закон за заштита од пушењето – членови: 9, 10
Закон за ментално здравје – чл. 40
Закон за безбедност на козметички производи182 – чл. 25
Закон за заштита на правата на пациентите – чл. 63, 64, 65
Закон за квалитетот на амбиенталниот воздух183; Закон за заштита на воздухот од
загадување.

Закон за здравствено осигурување (пречистен текст Сл.в. бр.65/2012)
Проблеми, кои ги констатиравме можеме да ги наведеме: Одземена козметичка стока во малопродажба, на која
било декларирано дека е тестирана на животни, а не на луѓе. Оваа стока ја увезуваат велетрговци и прашањето е
како влегла во земјава и како можел сопственикот на парфимеријата да знае стручни детали за стоката, која влегува
во Македонија, а не е исправна за пуштање на пазарот?
На козметичките производи рокот на траење е често, нечитлив и/или не се знае дали е тоа рок на производство или
траење, што е проблем кој се јавува уште на царината. Зошто граничната инспекција на ДСЗИ тоа го пропушта?
При производство и увоз на козметички и хемиски производи дипломираните лица од соодветната област – кои
фирмата сака да ги вработи за таа намена, немаат знаење за дозволивите супстанци (бои, дозволени супстанци,
конзерванси, хемиска структура, токсиколошки податоци...), па сето тоа останува на Институтот за стандардизација,
по барање на стопанственикот, што е скапо и не секогаш ефикасно (и тие не знаат се што треба за оваа област).
183 Како проблем, кој троши доста средства на стопанствениците се јавува и истражување на честички во воздухот,
во кругот (дворовите) на фабриките, градежните фирми, сепарациите... Секоја фабрика, дури и да е на иста локација
со други, дури и да делат ист двор, мора да плати такво испитување. (6.000 ден. се плаќа на овластена фирма за
мерење на тие честички, а претходно е потребен елаборат за испитување на загаденост).
181
182
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Агенција за Храна и Ветеринарство (АХВ)
Оваа агенција е формирана со носењето на новиот Закон за безбедност на храна, со кој се
врши усогласување на националното законодавство од областа на безбедноста на храната со
Acquis–от на ЕУ, односно, се регулира секторот “храна184“. ЕУ го дефинира системот на
безбедност на храна како единствен систем од нива до трпеза, кое го вклучува и
производството на добиточна храна, примарното производство, преработката, складирањето и
дистрибуцијата на храната, здравствената заштита и благосостојбата на животните185.
Во обезбедувањето на Законот за безбедност на храна, кој е навистина преамбициозен
проект – за наши услови и капацитети, постапуваат инспектори за храна (државни инспектори
за храна) и официјалните ветеринари, државни инспектори за земјоделство, државни
фитосанитарни инспектори, за кои мислиме дека ќе имаат невозможна мисија на теренот, ако
се придржуваат на секоја одредба од ЗБХ. За среќа, раководството на АХВ мошне мудро и
трпеливо постапува и веќе го гледаме ефектот на системот на опомени, рокови за отклонување
на неправилности и едукации на стопанствениците. Постапката за ИН се спроведува спрема
ЗИН, а апелациона инстанца (жалба) против решението на инспекторот е директорот на АХВ,
односно министерот за ЗШВ во рок од 8 дена од денот на приемот.
Системски гледно, ЗБХ сака уште од самата регистрација и/или пререгистрација на
операторите со храна, да ги натера сите нив да ги набават сите потребни документи (не се

Поглавје 12 од Националната Програма за усвојување на правото на ЕУ, Безбедност на храна, ветеринарна и
фитосанитарна политика, преку соодветните надлежни органи одговорни за безбедност на храната.
185 Регулативи на ЕУ 178/2002 за безбедност на храната, 852/2004 за хигиена на прехрамбените производи,
853/2004 за посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло, 854/2004 за посебни барања за службени
контроли на храна од животинско потекло и 882/2004 за службени контроли на прехрамбени производи.
184

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

187

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

работи само за “хасап”, туку најмногу за стандарди186 за градбите и опремата за производство,
дистрибуција, складиштење, продажба на храна, технолошките процеси, опаковки и амбалажи
на прехрамбените производи187), да го поминат патот низ институциите, лабораториите и
агенциите – кои се надлежни за оценка на безбедноста на храната188, да вработат стручни лица,
на кои безбедноста ќе им биде работа и “од лагата да направат вистина” (од сегашната реална
состојба, со време да ги исполнат стандардите) и дава рок189 за тоа. Ако тој рок не се
испочитува (чл.136, ст. 9) “објектите и операторите со храна кои нема да достават барање за
привремено одобрување и план за унапредување на објектот или субјектите чија пријава нема
Засега, потребните документи (елаборати и сл) “болуваат” од социјалистичката болест на пререгулираност,
преопширност, невозможно многу барања и стандарди, кои се повторуваат, кои се номинални, пренатрупани со
неефикасни барања и ставки и бараат “специјални изработувачи”, ако се сака тие потребни акти (на пр. техничко –
технолошки елаборати) да не бидат номинални акти, во кои се менува само името на порачателот на елаборатот.
187 Материјалите за завиткување, пакување и означување кои се во резерва, на кои е испечатена здравствена или
идентификациска ознака пред влегувањето во сила на овој закон, може да продолжат да се употребуваат во рок од
една година од денот на вле гувањето во сила на овој закон, под услов бројот на одобрението на соодветниот објект
да остане непроменет (чл. 137 од законот).
188 Таквите елаборати, описи на технолошки и работни процеси, изградбени планови со претходна функционална
поставеност на производството... сигурно мора да бидат изработени од мошне стручни институции и агенции за
стручна помош, па и колку да се номинални... ги приближуваат до духот на европските модуси за безбедност на
храната.
189 Операторите со храна се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на законот, да го
усогласат своето работење со неговите одредби (до 16.12.2012 година). Во ЗБХ стои дека доколку ова не го сторат
операторите го губат правото на вршење дејност и се бришат од Регистарот на одобрени и регистрирани објекти и
оператори со храна (чл. 136, ст. 2 од законот). Правните и физички лица кои вршеле дејности утврдени со Законот за
ветеринарно јавно здравство пред влегувањето во сила на овој закон, а кои не се усогласени до крајниот период од
две години од влегувањето во сила на Законот за ветеринарно јавно здравство, се должни да спроведат
унапредување на објектите кои не се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно
здравство согласно роковите и на начин утврден во подзаконски акти, кои треба да ги пропише Владата на РМ.
186
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да биде одобрена односно не го испочитуваат преодниот период за усогласување, го губат
правото на вршење на дејност и се бришат од Регистарот на одобрени и регистрирани објекти
и оператори со храна од животинско потекло”. Сепак законодавецот знае дека тогаш нема да
остане ниту еден производител и дистрибутер со храна во Македонија, па во истиот член, во
став 10, вели дека “по исклучок од став 9 на овој член190, објектите и операторите со храна од
животинско потекло, кои се проценети како несообразни со барањата на ЕУ од аспект на
структуралните барања, може да продолжат со вршење на својата дејност под условите
утврдени за локализирана активност, а во согласност со другите одредби од овој закон до 1
година пред денот на пристапување на Р.М. во Е.У”, освен за оние оператори, кај кои
инспекторите времено им забраниле да работат или им го укинале (“повлекле”) решението за
работа (чл. 136 ст. 11). Ова би требало да значи дека АХВ и понатаму може да затвора објекти на
операторите за овие споменати несообразности (веројатно ќе се раководи по досиејата на
операторите и “пожарно” ќе затвора оператори, кои предизвикале проблеми кај населението),
но само на малите (локални) оператори и тоа (веројатно) само ако видат дека мошне лошо
работат во врска со хигиената и безбедноста на храната, а големите оператори системски ќе ги
притискаат, преку редовните ИН, кои ќе се проретчуваат со имплементација на стандардите и
сообразување со овие високи барања, далеку пред да имаме датум за влез во ЕУ (инаку нема да
имаме ниту извоз на храна).
ЗБХ ги содржи Правилата за добра производствена и хигиенска пракса, Правилата за
добра земјоделска пракса, Начелата за интегриран систем на контрола на штетници во
одредена климатска зона, употребата на минимално количество пестициди и поставување
привремени МРЛ и МРЛ на најниско ниво.

190

Се разбира, за “исклучокот” одлучува АХВ.
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Од АХВ ни одговорија дека “согласно Законот за безбедност на храна191 деловните субјекти
можат да ги разликуваат надлежностите на АХВ и ДСЗИ”. Сепак, дури во текот на оваа година
стопанствениците ги научија различните надлежности и тоа откако АХВ превзеде силни
организациски мерки и функционална и фактичка поделба на овие инспектори – на терен.
Најважен законски акт со кои се уредуваат стандардите за работа на деловните субјекти е
Законот за безбедност на храна. Од него произлегуваат голем број подзаконски акти и тие се
објавени на веб страната на АХВ и нема необјавени подзаконски акти кои се произлезени
од АХВ. Овој закон е обемен, но сите предвидени санкции за неправилности, прекршоци и др.
се дадени во Законот за безбедност на храна, во членовите 131, 132, 133 и 134.
При надзорот на инспекторите на АХВ многу се користи институтот “опомена”, со давање
рок за отстранување на недостатоците, како и институтот “едукација”, што е во склад со
сложената и стручна материја, која АХВ ја покрива. Малите оператори со храна не ги знаат
стандардите за работа, но тие се едуцираат при самата регистрација на фирмата од страна на
инспекторите на АХВ, како и при надзорот, кога им се испорачуваат опомени и едукации.
На операторите им е тешко да разберат зошто се користи толку многу мерката
“привремено затворање на деловниот субјект” и често не ги сфаќаат последиците од
небезбедна храна, како и стратегијата на превенција и добра хигиенска практика, но тоа има
врска и со целата фама, погрешни информации и цела дузина “експерти за хасап”, кои се
пласирани/појавени во врска со имплементацијата на “хасап” системот.
Најупорните стопанственици – оператори со храна, кои не ги почитуваат роковите за
поправање на грешката констатирана од инспекторот, претставуваат актуелна опасност за
здравјето на населението и животните се глобат и затвораат, а практиката за неподнесување
жалба по донесени решенија за констатирани неправилности и прекршоци од страна на
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инспекторите на АХВ и овде се повторува и има многу мал број обжалени решенија на повисока
жалбена инстанца (за 1 година обжалени се само 3 решенија).
Пред прекршочна комисија во текот на 2011 година поднесени се само десетина предмети,
кои се решаваат моментно, а правна разрешница пред Управен суд во текот на 2011 година
стопанствениците не побарале ниту во една постапка.
Сепак, не е лесно да се жалите против решение на АХВ, заради фактот што основите за
глоба се потполно стручни, поврзани со серија претходни елаборати, стандарди, правилници..
кои ретко кој ги знае, а камоли да ги владее, освен самите инспектори.
Опис на основни надлежности на АХВ во врска со издавање дозволи
1. Формирање Ветеринарна амбуланта, Ветринарна клиника, Ветеринарна болница,
Ветеринарна служба на одгледувалиште192.
2. Ставање во промет на ветеринарно - медицински препарати193, Пререгистрација односно
обновување на регистрацијата на ветеринарно медицински препарати
Базичен закон: Закон за ветеринарно здравство, Сл.в.бр.113/2007
Потребни документи: Барање за добивање решение за регистрација, Извод од ЦР на РМ , Техничко – технолошки
елаборат за објектот (Правилник за објектите, просториите, опремата и хигиенските услови... Сл.в.бр. 17/1999),
Имотен лист или договор за закуп, Заверена копија од диплома, Лиценца за работа од Ветеринарна комора на РМ,
Уплатница на 300 € во денарска противвредност + такса од 650 ден. Рок: 30 дена
193 Потребни документи: наод и резултати од лабораториско фармацевтско - хемиско испитување; извештај од
извршени фармако-токсиколошки испитувања; извештај за извршени клинички испитувања или потврда од центар
за следење на несакани дејства (пререгистрација); копија од решение на регистрација на ветеринарно
медицинскиот препарат во земја на потекло или копија од претходното решение за регистрација на ветеринарно
медицинскиот препарат во РМ (пререгистрација); список на земји во кои ветеринарно-медицинскиот препарат е
одобрен за употреба и во промет; предлог текст на внатрешно упатство прилог; предлог амбалажа (надворешна и
контактна) со предлог текст и ознаки; сертификат за квалитет на активната супстанција; сертификат за квалитет на
готов ветеринарно-медицински препарат (СПП); сертификат за Добра Производна Пракса на производителот;
192
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3. Веледрогерија за ветеринарно-медицински препарати194 (на големо)
4. Промет на мало со ветеринарно-медицински препарати195 (ветеринарна аптека)
5. Одобрение за оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација на
производи од животинско потекло196
предлог име и доказ за застапништво; потврда за уплатени административни такси (според висината на
надоместокот); ПП-50 уплатница на сметка на АХВ; Рок: 30 дена
194 Барање за добивање одобрение; техичко-технолошки Елаборат за објектот со Решение од ПЕ
Министерство за урбанизам за употреба на деловен објект, заверена копија од дипломата - образец М-1/2; Техничко
Технолошки елаборат (техничко-технолошки и градежен проект; документ од министерство за урбанизам за
објектот; документ за сопственост на објектот или договор за закуп; приказ на организацијата на работа на објектот
и биланс на работна сила); Ветеринарно-Санитарен Елаборат - систем за обезбедување на ветеринарноздравствена исправност (квалитет, биолошка безбедност и ефикасност) на ветеринарно-медицинските препарати;
проект за ветеринарно-санитарна постапка со отпадните материи и медицинскиот отпад; такса од 400 денари; Рок:
30 дена
195 Основен закон: Законот за ветеринарно-медицински препарати (Сл.в.бр. 42/2010) и Правилник за поблиските
услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнува ветеринарната аптека и начинот на
работа (Сл.в.бр. 133/2010);
Потребни документи: барање за добивање решение за вршење дејност; имотен лист и договор за закуп со
дефинирани услови на работење; шематски прикази на објектот со градежните карактеристики; список на опремата
со главни технолошко - технички карактеристики (статична и подвижна опрема, капацитет, работен режим и др.)
атести за употреба; шематски прикази на објектот со сите придружни елементи; техничко технолошки елаборат,
кој содржи а) шема на продажни токови (патишта на движење ВМП), б) систем за обезбедување на ветеринарноздравствена исправност (квалитет, биолошка безбедност и ефикосност на ветеринарно – медицински препарати, в)
приказ на организацијата на работата на објектот и биланс на работната сила, д) список на санитарните уреди и на
мерките што се применуваат за санитарна заштита на објектот, (санитарни простории со начин на чистење, перење
и дезинфекција, дезинсекција и дератизација, фрекфенција, опрема и средства за извршување на санитационите
активности, контролни мерки и евиденција за спроведеното); опис на систем за снабдување со вода и електрична
енергија; опис на системот за собирање и одстранување на отпадните материи и медицинскиот отпад;
административна такса од 400,00 ден.; Рок: 30 дена
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

192

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

6. Регистрација на објект и оператор со храна
Најчести прекршоци на стопанствениците во врска со храната се несоодветна
имплементација на Добра хигиенска пракса (ДХП), Добра производна пракса (ДПП) и HACCP
(“хасап”) и помал дел инфраструктурни несообразности197.
Кај микро операторите со храна и колонијалните продавници, кои дистрибуираат некои
видови храна постојат цела серија грешки од незнаење и несообразност на објектите, но и
грешки, кои можат да се наречат “менталитетски”. Колонијалните продавници не знаат дека и
тие мораат да имаат соодветен документ за добра хигиенска практика, кој и самите можат да
си го изработат (каде и како храната стапува во контакт со други материи, алатки, површини
Огромна број базични закони и подзаконски акти, кои може само експерт да ги знае и тоа врвен!!!
Потребна документација: Барање за издавање одобрение на образец 1102.22_02; имотен лист и договор за закуп;
потврда за регистрирана дејност со предмет на дејност; Извадок од главниот проект (оној проект, кој се поднесува
до МТВ со архитектонски, градежни и технолошки карактеристики, локација, пристапни патишта, круг на објектот,
распоред на простории, материјали, приказ на инсталација, опрема за хигиена); Список на опрема со главни
техничко-технолошки карактеристики и атести за употреба; Одобрение од МТВ и ЛС; Одобрение од МЖС; Шематски
прикази на објектот со сите придружни елементи (а) круг на објектот, пристапни патишта, распоред на простории,
со осеверена страна и шематски приказ во размер 1:100, а посложените операции 1:50; б) внатрешен приказ на
простории, со опремата и распоред на работни места; Техничко технолошки елаборат; ...Приказ на организација
на ветеринарна инспекција на објектот; Опис на систем за вода и исправност на водата; Опис на систем за собирање
и отстранување на отпадни материи; Нус производи од животинско потекло; отпадни води; опис на процедури за
чистење и дезинфекција; Опис на процеси за обука на персоналот; Опис на процедури за контрола на штетници;
Опис на процедура за означување и идентификација и следливост на производите; Опис на НАССР;
Административни такси од 400 денари, надоместок на трошоци за постапката од 300 евра; Рок 30 дена
197 Објектите не им се по пропис, функционално не одговараат на намената, предизвикуваат многу нелогични
операции со храната, кои се случуваат токму заради тоа што објектите не им се логично изградени и производството
соодветно поставено и сл. Сето е ова лесно решливо со прашање на експертите на АХВ и со мали корекции на
производните погони.
196
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за сечење и мерење, места за чување, температурен режим, како се прима храната, во која
опаковка, како се сортира, поставува на рафтови, кои температури мора да се задоволат при
тоа и сл.). Наместо тоа, инспекторите на АХВ (кога ќе видат дека стопанственикот не е
расположен да пишува и осмислува) им посочуваат неколку фирми, каде можат да добијат
таков “скратен хасап” (така го нарекуваат документот за добра хигиенска практика). Се
разбира, од тоа нема никакво фајде, затоа што овие не го читаат документот, па
инспекторите на АХВ мораат да им наредуваат во записниците што да поправат, да не чуваат
храна на подот (на пр. гајба со сокови и пиво на подот од продавницата, зеленчук и овошје), да
имаат место за работната облека, да имаат место каде да се измијат раце, да користат
најлонски ракавици, да не манипулираат со пари и храна во исто време, да не чуваат храна и
козметика на иста полица, да не оставаат непокриени кутии со рефусна храна заради прашина
и инсекти... и многу други тривијални работи, кои, иако наивно изгледаат, можат да бидат
мошне опасни по здравјето на луѓето. Ние гледаме дека АХВ решила таа битка да ја добие.
Овластувања и надлежности на инспекторот за храна
1) бара информации и оригинални документи кои се однесуваат на производството и прометот
на увид, а за формирање сопствено досие за надзор и копија од документите;
2) врши контрола во сите фази на производство, преработка и дистрибуција кај операторите со
храна;
3) врши контрола на производите и материјалите кои доаѓаат во контакт со храната во сите
фази на производство, преработка и дистрибуција;
4) врши контрола и го одобрува увозот на храна од неживотинско потекло и на производите и
материјалите што доаѓаат во контакт со храната;
5) зема примероци за лабораториски анализи и испитувања;
6) наредува мерки за отстранување на утврдени недостатоци;
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7) забранува употреба на објекти и опрема за производство и промет или дел од нив во случаи
на непочитување на стандардите и барањата од овој закон и прописите донесени врз основа на
него;
8) забранува производство и промет на храна што претставува ризик по здравјето на луѓето;
9) наредува уништување или уништува храна која не е безбедна;
10) наредува отстранување на лица во производството и прометот на храна за кои е утврдено
дека се носители на заразни болести кои се пренесуваат преку храната;
11) преземе и други мерки за заштита на здравјето на луѓето од ризикот од небезбедна храна;
12) донесува решенија во управна постапка и
13) во случај кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на
луѓето, издава усна наредба за итно и неодложно отстранување на утврдените недостатоци,
која записнички се констатира. Во овој случај, инспекторот донесува писмено решение во рок
од 48 часа од издавањето на усната наредба.
Овластувања на официјалниот ветеринар (државен ветеринарен испектор) и
Овластен ветеринар врз основа на договор , имаат право и должност да:
Сето кажано претходно (точки 1 до 13), но и…
14) имаат слободен пристап до деловните простории, постројки, одгледувалишта, објекти и
превозни средства, евиденцијата и документацијата, електронски бази на податоци во врска со
предметот на инспекција;
15) земаат примероци од живи животни, а во случај кога тоа е потребно, да го убијат
животното заради земање примероци, како и да земаат примероци од производи,
нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни за лабораториски испитувања и да
забранат движење на животните, производите, нуспроизводи од животинско потекло и
храната за животни до добивање на конечните резултати од земените примероци;
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16) вршат испитувања врз животни, на производи, храна за животни, предмети и вода за
напојување на животни согласно со одредбите на овој закон и друг закон од областа на
ветеринарното здравство,
17) вршат инспекција на простории, постројки, одгледувалишта, објекти и превозни средства,
како и на постапките и опремата која се употребува за производство, преработка, складирање,
ракување, превоз и ставање во промет на животни, производи, нуспроизводи од животинско
потекло, храна за животни, предмети и вода за напојување на животните ...
18) вршат здравствена контрола на животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло, ветеринарно-медицински препарати, храна за животни, предмети и вода за
напојување на животни, земаат и испраќаат примероци за лабораториски испитувања во
референтна лабораторија;
19) вршат систематски надзор на производи и нуспроизводи од животинско потекло,
ветеринарно-медицински препарати, храна за животни, предмети и вода за напојување на
животни и вода во процесот на производство на храна од животинско потекло, како и на
присуство на штетни материи;
20) организираат и вршат надзор на дезинфекција на возила, простории и опрема, а каде што е
потребно на царински складови, слободни складови, слободни зони во внатрешноста на
земјата;
21) забранат производство, промет и употреба на храна за животни и вода за напојување на
животните, ако содржат патогени бактерии и материи штетни за здравјето на луѓето и
животните;
22) забранат натовар, претовар и истовар на животни, производи, нуспроизводи од
животинско потекло, храна за животни и предмети, ако не ги исполнуваат пропишаните
услови со овој и друг закон;
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23) забранат употреба на возила за превоз на животни, производи, нуспроизводи од
животинско потекло, храна за животни и предмети, ако не ги исполнуваат пропишаните
услови со овој и друг закон;
24) забранат употреба на штали и други објекти за чување и одгледување на животни, и
објекти за натовар, претовар и истовар на животните, ако не ги исполнуваат пропишаните
услови со овој и друг закон;
25) забранат колење ка животни, собирање и обработка на суровини за производство и
производи од животинско потекло, ако не ги исполнуваат пропишаните услови со овој и друг
закон;
26) забранат промет и употреба на производи и нуспроизводи од животинско потекло преку
кои може да се пренесе болест од животните на човекот;
27) забранат издавање на ветеринарно-здравствен сертификат на животните ако се појави
заразна болест или сомневање на заразна болест, или ако животното потекнува од подрачје со
нејасна епизоотиолошка состојба;
28) ако при вршење на службен надзор утврдат дека ветеринарно-здравствениот сертификат
или други придружни документи што ја придружуваат пратката на животни, производи,
нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни или предмети се со недостатоци,
непотполни или се фалсификувани, или пратката е од подрачје со непозната епизоотиолошка
состојба, ќе наредат:
- ставање на животните во карантин во одгледувалиштето за период и во услови
определени од инспекторот и
- ако во моментот нема услови за карантин а не постои причина за забрана на колење на тие
животни, животните да се упатат на колење во најблиската кланица;
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29) привремено забранат производство, преработка и ставање во промет на производи,
нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни и предмети и земање примероци од
истите;
30) одземат и уништат производи, нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни и
предмети кои претставуваат ризик по здравјето на животните и јавното здравство, или за кои
ветеринарно-здравствениот сертификат е неправилен или некомплетен;
31) наредат отстранување на неправилностите во производството, преработката и
складирањето, ракувањето и прометот на животните, производите, нуспроизводите од
животинско потекло и храна за животни;
32) забранат употреба на простории, опрема и постројки за производство и промет на храна ...;
33) земат примероци на производи, нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни и
додатоци, вода за напојување на животните, со цел да се утврди дали се во согласност со
прописите;
34) собираат податоци ... од одговорните лица, сведоци, вешти лица и други лица, ако тоа е
потребно;
35) наредат преземање на мерки за заштита и благосостојба на животните ...;
36) вршат надзор на производите и нуспроизводите од животинско потекло во складови во
слободни зони, слободни складови и царински складови;
37) наплаќаат надоместоци за ветеринарни услуги согласно со овој закон;
39) ... и други мерки .. согласно со националните прописи од областа на ветеринарното
здравство.
Членови од Законот за безбедност на храната на кои треба да се обрне внимание
1. Пакувањето на храната198 да има доволно (чл. 29/1) и лесно разбирливи податоци (чл.29/2)
198
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2. Пакувањето на храната да не ги доведува во заблуда потрошувачите со означување,
рекламирање, користени материјали (чл.29/3) и да не става податоци, кои сугерираат на
лековити својства поврзани со превенција и лекување заболување, потенцирање
специфични својства на храна, која е иста со друга храна, заблудување на потрошувачот во
поглед на идентитетот на храната, потеклото, составот, својствата, намената и дејството на
производот (чл. 30/1)
3. Да има документи за идентификување на сите лица и фирми, кои се во ланецот на
препродажба и манипулација со храната и на секоја вградена супстанца во храната (чл.32/3)
4. Ако има сознанија за небезбедна храна мора да го извести АХВ и потрошувачите и итно да ја
повлече (чл. 33/1)
5. Мора да повлече секаква храна, која не е во согласност со Барањата за безбедност на храната
и да соработува во сите акции за повлекување на храната (чл.33/1,чл.33/2, чл.33/4), да не ги
спречува инспекторите на АХВ во повлекувањето на храната и да не охрабрува некого да не
соработува во таквата постапка (чл.33/3)
6. Мора да осигура исполнување на Барањата за безбедност на храната во сите фази на
производство, преработка, дистрибуција (чл.43), Општите барања за примарно
производство, Општи барања за производство, преработка, дистрибуција и посебните
хигиенски барања и други прописи од ЗБХ199 (чл.44/1/2/3)
7. Имплементација на “хасап-от” (НАССР), што значи “Постојани процедури засновани врз
анализа на ризик и критични контролни точки” (чл. 45/1), да ја проверува процедурата и
направените измени (чл. 45/3), да приложи до АХВ доказ за усогласеност (чл.45/5 точка 1),
редовно ажурирање на сите документи (чл.45/5, т.2)
8. Да ги чува сите документи (чл.45/5 т.3)
Многу општи определби, кои се регулирани со правилници, но сите се опфатени со системот НАССР. Овие одредби
се среќаваат низ целиот закон и мора да се види нивното конкретно значење.
199
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9. Храната мора да е произведена во регистриран објект и да е секој производ регистриран во
АХВ (чл. 48/2 т.1 и т.2)
10. За секој објект под контрола на операторот мора да следи пријава до АХВ (чл. 48/3)
11. Да обезбеди барем една посета од АХВ, пред отворање на објектот (чл.48/4)
12. Мора да се чека Одобрение за работа (48/5, т.1 и т.2)
13. Ако е операторот избришан од евиденцијата на АХВ, треба да престане да работи (чл.52/3)
14. Да не се става во промет минерална вода без одобрение (чл.57/2)
15. Мора да има Комерцијален документ при превоз на пратка со храна и Ветеринарно здравствен сертификат, ако со закон е тоа предвидено (чл.61/2)
16. Секоја дестинација на храната да има посебно групирана пратка во возилото (чл.61/3)
17. Да ги исполни посебните хигиенски услови за храна од животинско потекло (најдобро е да
има дозвола од АХВ за таа храна) – (чл.62/1)
18. Да се користи само проточна вода (чл. 62/2)
19. Производите да се означени со здравствен печат, а ако не треба таков, со идентификациона
ознака од операторот (чл.63/3, т.1)
20. Месото, кое не се расекува и понатаму обработува, мора да има здравствен печат (да не се
отстранува) – (чл.63/3)
21. При увозот на храна мора да се пријави пратката до АХВ (64/4)
22. И физичките лица, кои оперираат со храна треба да се пријавени кај АХВ (65/1, т.1)
23. Мора да се внимава на времето на излачување на аплицирани ветеринарни препарати на
животното и времето мора да биде запазено (чл.65/1, т.2а)
24. Придржување кон рокови за каренца (чл. 65/3)
25. Мора да се води евиденција за мед. препарати, кои се даваат на животни за исхрана (чл.64/4)
26. Сопственикот на стоката мора да има документ за тоа дали се третирани со забранети или
недозволени супстанци и помината каренца (65/5)
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27. Потребно е вработените да имаат соодветна стручна подготовка, здравствена состојба и
знаење на хигиена на храната (чл.83/1)
28. ...да се обезбедени здравствени прегледи за вработените и други прописи за заштита од
заразни болести (чл.83/2)
29. Потребен е сертификат за увоз (97/1)
30. Сите официјални контроли на храната од АХВ се плаќаат (чл.104/2, т.1)
31. Да не се колат животни без информација и одобрение од АХВ (чл. 113/1)
32. Болест кај животните за исхрана мора да се пријави во АХВ (чл. 114/2, т.1)
33. За продажба на месо од лов мора да се извести надлежен орган, за да се добие здравствен
сертификат (чл.114/2, т.4)
34. Ако се ставаат производи, кои преминуваат локални рамки (исклучоци), мора да се извести
АХВ и да се бара одобрение (чл.116/4)
35. Мора да се исполнат прописи за квалитет на храна (чл.117/1)
Корисни поенти од работилница со АХВ, оператори со храна, Институтот за храна,
граѓански организации и експертска јавност (мај 2012 година)
Во периодот до 2000 година се дозволи да се отвараат неадекватни трговски објекти,
скоро без никакви стандарди (мали бизниси) и преуредување на гаражи, подруми, бараки,
трафики... во разни продавници за храна. Скоро до 2005 година зелените пазари обилуваа со
храна, која се продаваше на отворено, без било какви мерки за заштита на потрошувачите и
скоро со нула гаранција за безбедност на храната. Вистинско чудо е како не се случија поголеми
епидемии, зарази и сериозни заболувања на населението. На ист начин се продаваше и
сирењето, маслинките, свежо месо, колбаси... Тој “низок старт” ги спушти солидните ЈУ
стандарди до најниско ниво.
Споредено со таквата состојба, денешната состојба, која не е сјајна, бележи високо ниво на
безбедност на храната, но сеуште не сме усогласени со европските модуси и практики. Поточно
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кажано, ситуацијата со безбедноста на храната е шаренолика иако се најкритичните и најбитни
институционални чекори направени со формирањето на АХВ, лабораториите на Институтот за
храна и нивната функционална и оперативна поврзаност за прашањата на храната (завидна
соработка и координираност).
Перцепцијата на бизнис секторот кон државните институции200 генерално е доста
нарушена и треба да се вложи многу труд да се смени. Малиот потрес во централата на АХВ во
бизнис секторот се претвора во земјотрес бидејќи настануваат приказни, еден вид фолклор на
деловниот сектор, па АХВ сфатил дека најисплатливо е да бидат отворени и во партнерски
однос во целата приказна со надзорот над храната. Затоа на АХВ им се битни независните
анализи, перцепции, анкети... што ќе послужат да направат самоанализа, а посебно оние, кои
произлегуваат од операторите со храна и потрошувачите.
АХВ како нова институција една година ја поставува сопствената оперативна структура
на теренот (прво на границите, а потоа и во внатрешноста) и во институциите и сигурно уште
година - две ќе работат на тоа. При тоа, тие увиделе дека не може инспекторот да ѕвони колку
што сака, нема ни потреба, ако се има еден систематски пристап во контролата и во надзорот и
многу полесно е инспекторот да ѕвони двапати во годината и да биде многу поефикасен
отколку да ѕвони секој ден. Токму тука доаѓаме до системските решенија, кои се однесуваат
на рационализација на искористеноста на постоечките стручни капацитети на АХВ, што води и
до помалку одземено време на бизнис секторот со контроли. Така, АХВ планира овие година две да има целосна промена на начинот на работење на самата агенција, промена на “сликата”
на агенцијата и ликот и постапките на инспекторите. Имено, нема ништо проблематично во
тоа инспекторите да се појавуваат како тренери и едукатори на бизнис секторот, бидејќи
тогаш ќе бидат најсигурни дека адекватно е имплементиран еден закон, се разбира во
соработка со лабораториите, кои “ѕвонењето на инспекторите” ќе го претворат во програмска
200
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активност, во предвидлив мониторинг, во програми, кои нема да се сфатат репресивно, туку
нормално и во функција на заштита на потрошувачите. Од тоа сите ќе имаме корист.
Нормално и тука има стандарди, но не само за бизнисмените, туку и за инспекторите.
Акредитацијата, сертификацијата... на лабораториите, воспоставувањето на методи за кои што
нема да има никакви дилеми околу точноста и постапките на инспекторите се дел од иста
приказна и тоа ќе ја смени перцепцијата на потрошувачот кон храната што ја јаде и
перцепцијата на операторот и кон таа храна и кон контролата на истата. Не е занемарливо што
анкетата на Еврозум со потрошувачите, за тоа колку се граѓаните убедени дека храната што ја
јадат е безбедна, покажа резултат од 90% дека храната не е безбедна. Што е тука во прашање?
Недовербата кон институциите, недовербата кон бизнис секторот или дали поранешните
институции и АХВ помогнала за таква слика? Залуден е трудот, доколку потрошувачот
производот го смета за небезбеден.
Инспекторот е потрошувач и неговата совест е на прво место, а реформите на АХВ служат
најмногу за тоа: да бидеме сигурни дека тоа е така и заради тоа мора да се говори за
стандардите.
Законската основа на системот за безбедност на храната и храната за животни во себе
ги вклучува и официјалните контроли на надзорот на пазарот, регулирани со 8 основни и
неколку споредни закони: Закон за безбедност на храната, за ветеринарно здравство, за
заштита и благосостојба на животни, за нуспроизводи од животинско потекло, за
идентификација и регистрација на животните, за ветеринарно медицински препарати и Закон
за безбедност на храна за животни. Тоа се т.н. “хоризонтални” или “материјални”201 закони, но
постојат и “вертикални” или “процесни” закони: Закон за инспекциски надзор, Закон за општа
Овие материјални закони не го опфаќаат делот на примарното производство до моментот додека е производот
на нива, а во оној момент кога производот ќе се собере, веќе го стекнува статусот на секундарен производ и веќе
подлежи на контрола и надзор од АХВ.
201
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управна постапка, Закон за прекршоци, Закон за државни службеници (системски закони).
Сите ние знаеме дека не постои 100 % безбедна храна, тој ризик го прифаќаме и нашата логика
е тој ризик да го сведеме на најмало можно ниво. Затоа се овие закони. Тоа е само една страна
на медалот, а другата е во воведувањето на системот за целосна обука на персоналот,
бидејќи едуцираниот инспектор е вистинското решение и одговор за се, како вистински
едуциран тренер, преку кој деловниот сектор ќе ја стекне таа нужна доверба кон
институцијата.
Битен фактор во реформите на системот е и давањето надлежности на лабораториите,
како дел од официјалниот инспекциски надзор, што подразбира елиминирање на конфликтот
на интерес преку воспоставување стандарди. Кога една институција со соодветна лабораторија
и метода ќе излезе и цврсто ќе стои зад тој резултат тоа ја зајакнува институционалната рамка
и доверба, а во спротивно (ако му падне или се оспори резултатот) лабораторијата го губи
својот кредибилитет и партнерскиот однос.
Подобрувањето на системот202 за надзор на храна за животните е мошне битна ставка во
предметната насока, затоа што финалниот производ директно зависи од таквата храна.
Подобрувањето на таквиот систем е една материја која што во моментов е врвно нерегулирана
кај нас, не од аспект на легислатива, туку заради непостоење сертифициран партнер, кој што
ќе изгради еден таков објект и кој што ќе го воспостави тој систем, но врз база на бизнис
интерес (јавно – приватно партнерство).
Понатаму, контролите за заштита на растенија и производи за заштита на растенија
(влијание врз крајниот производ) е доста слаба точка и вклучува огромен дијапазон на работи,
меѓу кои се и регистрацијата, одгледувањето и користењето на пестицидите во земјоделството
и сл.
Ова е само еден од неколкуте вонредно големи, стручни, скапи системи, кои сепак мораат да се воведат, па ако
треба и со инволвирање на партнери од странство.
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Сето ова укажува дека пред АХВ стојат многу нерешени работи за да се постигнат европски
стандарди и мошне е битно операторите со храна да го одат патот заедно со АХВ. Генерално
гледано, АХВ дозволува производот да се пушти на пазарот ако е безбеден, па потоа, во рок од 6
месеци да се имплементираат потребни корекции кои ви се дадени од стручните служби на
АХВ (фаза на регистрација, односно одобрување).
После тоа следат контроли на работењето, службени контроли, инспекција на објекти,
фарми или други објекти, редовна контрола, ненајавена контрола и потребни верификациони
процедури. Контролите на АХВ се ненајавени и вистинската слика за функционирањето на
бизнисот. Тогаш се земаат официјални мостри од страна на инспекторот и тоа не е “бизнис”,
туку единствен начин да се види дали храната е безбедна (честа приказна дека некој некому му
прави бизнис или некој остварил приход). Бизнис секторот треба да си го потврди и да си го
плати тој дел од таа анализа, затоа што и самиот бизнисмен не може да знае дали е храната
безбедна без тие лабораториски анализи. Пропишано е како се зема мостра, колку мостри се
земаат, како се чуваат, како се вештачи, каква е постапката за супервештачење. Веќе сега сета
процедура се одвива преку чек листи и нема простор за шпекулации.
Секторот за гранична инспекција е мошне значајна алка за трговијата и безбедноста со
храната, заради тоа што Македонија е потписник на договорот за СТО каде што имате договор
за СПС мерки, санитарни и фитосанитарни мерки. Исто така имаме ЦЕФТА договор.
Бројот на ѕвонења на инпексторот ќе биде системски регулиран, а со чек листи ќе биде
регулирно останатото и ќе нема место за импровизации и желби на инспекторот (тој самиот
мора да се труди да си го задржи сертификатот). Првата година можат да дојдат и 8 и повеќе
пати, се отвора досие, па ако во него нема прекршоци (категорија на ризик 1 или 2), вие
влегувате во друга категорија оператори, каде се доаѓа и контролира помалку пати. Третата
година може тоа да биде само еднаш. Ако сте ризични, инспекторите ќе доаѓаат секој месец и
вие ќе морате да затворите.
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Имплементацијата на стандарди203 е истовремено борба со предубедување и навики во
секторот за храна и тоа оди со укажувања, едукации, па потоа помали и на крајот поголеми
казни (непоправливи случаи за кои е подобро да затворат, отколку да бидат извор на опасност
за безбедноста на храната). Во таквиот начин на воспоставување стандарди инспекторите на
АХВ имаат богато искуство со квази хасап експерти, кои нудат нешто што и тие самите не
знаат да го направат зашто поголемиот дел од нив се несоодветно едуцирани за да бидат
имплементатори на HACCP. На терен по направената контрола инспекторите увидуваат дека од
целокупната потребна документација бизнисмените имаат некаков сертификат од
несертифицирана и нестручна куќа и мислат дека имаат документ, со кој е имплементиран
хасап. Не е воопшто едноставно да им се објасни на стопанствениците дека “документот” е
потполно непотребен, а се што им е потребно имаат на страницата на АХВ (правилник за хасап,
со приложена чек листа според која АХВ ја реализира контролата). Малкумина оператори со
храна знаат дека и сами можат да си ја направат контролата и да видат што имаат, а што им
недостасува... Често се случува при контрола на АХВ операторот да го повика „хасап експертот”,
кој не доаѓа зашто не може да одговори на поставените прашања. Во тие случаи, иако
стопанствениците не сакаат да го користат тоа свое право, лесно е да разговарате со луѓето од
АХВ, кои ги даваат своите телефони (дури и службените мобилни телефони) и помагаат сами
да си ги потполните чек листите, истовремено да размислите за сопствениот производен или
продажен процес. Единствено што операторот треба да размисли е прашањето: Како и во кои
точки на работните процеси и чувањето на храната таа може да дојде во контакт со предмети,
луѓе и алатки... и да се загади. Исто така, самиот оператор треба да си провери дали апаратите,
работните делови, алатките, материјалите, предмети за чување, складирање... кои ги користи
се направени од вистинските материјали и дали се чистат на пропишан начин (секој материјал
Трајче Донев, раководител на одделение за државна ветеринарна инспекција во ветеринарното јавно
здравство
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се чисти различно – нели?), дали уредите ладат како што е запишано во сертификатот, дали
мерните инструменти мерат правилно, дали сите тие имаат сертификат, кој е признат (има и
листи и стандарди за тоа и сите се објавени). Тоа е базична стратегија на АХВ, заради
приближување на инспекторите со операторите, како најуспешен начин за контрола на
квалитетот на храната. Тие институтот “опомена” и “едукација” богато го користат и има
позитивни реакции од самиот терен (забелешка на АГТИС).
Мошне е тешко да се убедат операторите со храна дека вчерашните навики денес се
незаконски и штетни, односно и опасни. Така, кај месарите месото стои обесено, изложено на
прашина, до излогот, кој е директно изложен на сонце, или на самата тезга, каде стои месо за
обработка, куп колбаси. Самите тие знаат дека мувите и месото не одат заедно, но касапите
одговараат дека “народот сакал да види, да допре ...” Понекаде месото се става во комори само
додека се присутни инспекторите. Истото важи и за продажбата на колбаси (суџук) и сирење на
отворено, без било какви услови за продажба и заштита на стоката, посебно на зелените
пазари, како да е користењето на соодветни фрижидери нешто ново. За да ги сузбијат тие
масовни навики на продажба, АХВ воспоставила партнерски однос со Комората на трговци и
резултатите биле мошне задоволувачки. Конкретно, во прилог е во изградба на нови пазари,
каде што ќе има простории што ќе бидат климатизирани и ќе бидат наменети за продажба на
тие прехранбени производи. И со продавачите на јајца АХВ воспоставила договори, преку
нивни претставнички тела, па и тука има резултати.
Дека казните не се главна стратегија на АХВ говори и фактот дека мошне ретко се користи
мерката казнување. Многу потешко е да се сменат навиките во некои делови на Македонија. На
пример, во Тетово на пазарот “се е чисто” додека инспекторот контролира, но штом го напушти
пазарот, храната повторно е на тезгите надвор во несоодветни услови.
Граѓаните треба да разликуваат што е безбедноста на храната и дека таа нема врска со
квалитетот на храната. Тука и цената кажува дека во колбас од 100 ден. не може да има месо.
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

207

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Ниту надлежните контролни тела, ниту операторите со храна без резултат од
лабораторија204, не можат да знаат дали храната е безбедна или не. Заради тоа тука е
Институтот за храна (ИХ) со своите лаборатории, но и со активностите за континуирана
едукација на инспекциските тела (ветеринарни инспектори и инспектори од АХВ). Тие исто
така објавуваат и книги, публикации, весници, како што е „Македонски ветеринарен преглед”.
Тие се занимаваат со безбедност на храна, добиточна храна и безбедност на материјали
кои доаѓаат во контакт со храната и не само со храна од животинско потекло. Тука можат да се
добијат услуги и за квалитет на храна, нутритивна вредност на храната и добиточната храна,
анализи и добивање сертификати205 за се погоре напоменато. Тие се и национални монитори206
за контрола на одредени супстанци и ветеринарни лекови, контаминенти на живи животни,
храна и анимално потекло на добиточна храна...
Во ИХ ги работат и техничко-технолошките елаборати за оператори со храна, обуки за
операторите со храна, обуки за општите значења за хигиена на храната кои мора да ги
имаат сите вработени и имаат сертификати. Сертифицирани се за Бритисх Стандард
Институтион, акредитирани се лабораториите според стандардите ИСО 17025, со кои се
потврдува важноста и точноста на резултатите, а тука е и единствената лабораторија за
квалитет на сурово млеко.
Државните органи и посебно инспекциите ги користат услугите на ИХ (ДСЗИ, ДПИ,
ветеринарна управа, АХВ, царинска управа), но и извозниците и увозниците на храна,
кланиците и сите оператори со храна, преработувачки капацитети со месо, млеко и сл.
Проф д-р. Павле Секуловски, Институт за храна
Сертификати за потекло на храната, месото, сертификати за органско потекло
206 Обврска на сите земји членки на ЕУ кои сакаат да тргуваат со храна во ЕУ. Резултатите ги испраќаат на
одобрување и врз основа на тоа, на Македонија и се одобрува, на пример, извоз на јагнешко месо, па одредени
кланици си добиваат број за извоз
204
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ИХ ги има акредитирано и сите методи за вино.
Имплементацијата на Законот за заштита на потрошувачите207, што се однесува до
храната, е во надлежност на АХВ, во Одделение за заштита на потрошувачи. Жалбите од
граѓаните (претставки и предлози), се регулирани со Законот за постапување по претставки и
жалби и по конкретните предлози од граѓаните208. Заштитата на потрошувачите значи заштита
на граѓаните од болести предизвикани од храна и заштита на интересите на потрошувачите,
заштита од измама и заблуда, а во новиот закон ќе го сретнете и терминот адутерација (еден
вид измама на потрошувачите). Законот за надзор на пазарот (ЗНП) се спроведува преку
официјалните ветеринари и државните инспектори за храна, кои спроведуваат т.н. официјални
контроли, кои се планирани, според сомнеж, на барање на бизнис операторите и по претставки
од граѓаните209, по кои инспекторите се должни да постапат.
Се случува граѓаните да поднесат и приватна тужба за да бидат обештетени од штетата
направена во врска со безбедноста на храната, зашто им се потребни документите кои АХВ ги
доставува по службена должност до инспекторите. Управата, преку одделението за заштита на
потрошувачите, прави увид за предметот, после што прави известување, кое мора да го добие
подносителот на претставката (ова одделение во АХВ е како тело за “перцепција на
потрошувачите”). Од 2007 оформена е база на податоци според која се управува со анализите и
резултатите степенот на ризик и опасностите што доаѓаат од храната.

има бројни упатства и правилници коишто произлегуваат од Законите.
Кате Стојановска, епидемиолог, раководител на одделение за заштита на потрошувачи во АХВ
209 на пр. во една сендвичара се шири непријатен мирис, па потрошувачите се сомневаат дека има неправилности
кои ги наведуваат во претставката. Инспекторот прави широка контрола задржувајќи се на наведеното. Ако
граѓанинот побара нешто повеќе, контролата се продлабочува за да се провери издржаноста на претставката).
207
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Потрошувачите се жалат дури и на безбедноста на водата и безалкохолните пијалоци210,
хемиски контаминенти, присуство на антибиотици, пестициди... што говори дека нашиот
потрошувач можеме да го споредиме со европските потрошувачи.
Основната легислатива во рамки на безбедноста на храна е Законот за безбедност на
храната, донесен во 2010. Бизнис секторот мора да го познава овој закон и самата
легислатива211. Основно правило е објектите во кои се произведува храна да ги исполнуваат
МТУ (градежно – техничките барања за хигиенско производство и барањата за имплементација
на одредени системи за безбедност на храната), а објектите мора да бидат регистрирани и
одобрени од страна на АХВ. Обврска на операторите со храна е да гарантираат дека сите фази
под нивна контрола ги задоволуваат пропишаните барања. Одговорноста за безбедноста на
храната ја сносат самите производители, оператори и дистрибутери.
I. Да се обезбеди безбедност на храна значи, при секој прием на храна, да бидете
сигурни дека претходниот производител доставува безбедна храна, како и дека храната која
вие понатаму ќе ја произведете и дистрибуирате е безбедна. Сето тоа е опфатено со
правилото за следливост еден чекор напред и еден чекор назад. За да се докаже дека храната
е навистина безбедна, обврска на операторот е храната правилно да ја означи (здравствен
печат во рамките на кланица, кога се работи за трупови на животни, или со идентификациона
ознака кога се работи за производи од животинско потекло); соодветно да ја декларира согласно барањата во соодветните правилници за нејзино означување. Со посебни мерки, кои
операторот мора да ги преземе, ќе гарантира дека се почитуваат правилата за безбедност на

210
211

Од таа причина веќе почна регистрацијата на минералните води во пластична амбалажа во АХВ
Сашко Арсов, раководител на одделение за безбедност на храна од животинско потекло во АХВ
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храната, кои се нарекуваат “усогласеност со микробиолошките критериуми212“ и
“почитување на температурниот ланец”.
Сето тоа мора да го потврди со земање соодветни примероци за анализи, соодветно
изработени процедури, со кои ќе се гарантира дека сите барања во рамките на законот односно
подзаконските рамки се почитувани. При секое сознание за небезбедна храна, операторот мора
благовремено да реагира213 (повлекување на храната, информирање на потрошувачите,
информирање на надлежниот орган за небезбедна храна). Операторите со храна која ја
пласираат храната мораат да ја придружат пратката со комерцијален документ во кој се
гарантира дека произведената храна е во согласност со законот.
II. Вработените мораат да имаат соодветно познавање во областа која ја работат и да
бидат во соодветна здравствена состојба214. Операторот мора да има имплементиран хасап
систем заедно со правилата за добра хигиенска и добра производна пракса, соодветен план за
контрола на микробиолошките критериуми, план за контрола на салмонела во
соодветната област, контрола на трихинела при колење, како и при лов на диви свињи.
Што претставува добра производна и добра хигиенска пракса?
Контролата на микробиолошките критериуми се одвива спрема Правилник за микробиолошки критериуми
(Сл.В. бр. 78/08), значи дека производителите, вклучувајќи ги и дистрибутерите и трговците со храна, треба да
гарантираат дека храната во сите фази на производство ги исполнува соодветните критериуми за безбедност на
храната. Тоа е т.н. критериум за безбедноста на производот. Другиот критериум кој е даден во правилникот е
критериумот за хигиената на процесот , што значи дека операторот е должен одвреме на време да зема мостри и да
ги анализира, како превенција, која самите оператори ја одредуваат, врз основа на своите искуства и врз основа на
својот хасап план (и тој план е дефиниран од искуство, односно и тој е дефиниран од самиот оператор: колку пати,
колку често, од каде ќе земат мостри, брисеви, примероци од храна за контрола). Ако се утврди дека нешто не е во
ред, самиот оператор треба да превземе корективни мерки и да ги анулира причините.
213 Обврската е оваа година излезена во службен весник, и е комерцијален документ.
214 самите да не претставуваат ризик по безбедноста на храната
212
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Тоа се детално разработени пишани процедури за секоја работа што се работи во
објектот, нивна соодветна примена, контрола и верификација од страна на операторот. Тоа
се 13 процедури. Ова е подетално издадено во соодветните правилници, односно во
Правилникот за имплементација на “хасап” системот. За да бидат валидни овие процедури
и програми треба да содржат неколку одредби. Првата одредба е целта на секоја процедура.
Втората се критериумите, односно што се бара и како тоа да се постигне. Третата одредба е
содржана во прашањето како да се контролира тоа што е напишано во процедура (што се
работи, кога се работи, кој го работи, како го работи). Во документот мора да бидат предвидени
и корективни активности (ако се констатира дека нешто не е како што треба, како би се
реагирало). Сите овие активности мора да бидат соодветно евидентирани и да постои
процедура за верификација, односно повремена контрола дека целиот систем правилно
функционира.
Што претставува “HACCP”?
Тоа е комплетна сопствена анализа на целокупното производство од прием на суровина
до испраќање на готовиот производ (материјали за паковки и паковки, материјали за
транспорт, превозни средства, погон, машини, вработените во фирмата, менаџерскиот тим...
или поточно: се она што стапува во било каков контакт со храната, да се утврдат
најголемите ризици од тие контакти во производството, на тие ризици да се посвети посебно
внимание и сето тоа да се запише). Хасап може операторот да си изработи сам или со помош од
стручни луѓе од надвор, но најбитно е дека мора да се покаже грижа и познавање на
сопствениот процес на ракување со храна од било каков вид. Вие можете да имате совршен
градежно-технички објект, но да не задоволувате стандарди ако немате соодветни процедури
за безбедност на храната. Хасап системот е замислен да биде имплементиран од самите
оператори со храна со тоа што ќе се даде целосен опис на производството, ќе се дефинира
употребата на производот, ќе се направи органограм на производството, кој треба да
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функционира на лице место во текот на работата и при имплементацијата на 7 – те принципи
на хасап системот.
За да пласираат храна на пазарот, операторите мора да бидат одобрени или
регистрирани од страна на АХВ. Регистрацијата се однесува на малопродажните активности и
складирање храна на локално ниво како и на рестораните, додека поголемите објекти за
производство на храна од животинско потекло мора да бидат одобрени. Правилата за
одобрување се дадени на веб страната на АХВ. Барањата се разгледуваат од стручна комисија
која доаѓа на контрола на лице место и после исполнувањето на градежно-техничките услови и
имплементацијата на системите за безбедност, им издава одобрување за работа. Меѓутоа
постарите објекти кои беа одобрени пред стапување на сила на претходниот закон за
ветеринарно и јавно здравство односно пред усогласувањето на нашата законска регулатива со
европскиот хигиенски пакет, подлежат на постапка на преструктуирање. Се подразбира дека
објектите кои беа одобрени пред стапувањето на сила на новите барања не се во целост
усогласени со новата легислатива, бидејќи хасап стандардите во тој период не беа барани (сите
објекти кои се одобрени пред 2008 година).
Сите објекти на операторите за храна, кои се одобрени претходно, преку контрола од АХВ
поделени се во 5 категории, односно на “А“215 и “Б“216 категорија, врз основа на степенот на
исполнувањето на нивните услови. Операторите од втората категорија, според дадените
временски рокови мора да се прилагодени кон новите барања соодветно на категоријата. Во
спротивност законот предвидува и одредени санкции, кои се движат од наложување одредени
мерки, забрана на ставање одреден производ на пазарот, па до привремено затворање на
работата на објектот. Во случај на поблаги несогласувања постои постапка за едукација и
Категорија каде што објектите и операторите со храна ги исполнуваат сите барања
Објекти кои не ги исполнуваат во целост сите барања и во зависност од степенот на неисполнување на тие
барања тие се поделени во 4 подкатегории.
215
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доколку констатираните недостатоци не се отстранат во одреден временски период, се издава
платен налог (постапката за порамнување ) и ако не се плати се оди на прекршочен орган. Ако
се достави барање за прекршочна постапка од страна на инспекторот до прекршочен орган,
најчесто завршува со казна која е 50% повисока отколку казната во постапката на
порамнување.
Се разбира, овие високи стандарди тешко се следат, скапи се, но и фактичката ситуација на
пазарите е поинаква од идеално замислената, па сеуште имаме продажба во несоодветни
услови, диви производители на храна од секакво потекло, нерегистрирани трговци на зелените
пазари (процентот на регистрирани и нерегистрирани е 50 наспроти 50%). Тука АХВ повеќе
“гасне пожари”, отколку што се држи до високо воспоставените (европски) стандарди.
Стандардизацијата, посебно на отворените пазари и зелените пазари е тешка задача за
иднина, чие решавање е веќе започнато, но систематскиот пристап е неминовен заради фактот
што сопственоста врз пазарите и управувањето со ние се претвора во проблем, кој политиката
го инструментализира.
Како проблем е спомената и наплатата на услугите на инспекторите на АХВ (единствена
инспекција, која своите услуги ги наплаќа) во врска со пуштањето во промет на производи, па
кланичарите217 предлагаат овие такси да паднат на терет на буџетот. Сметаме дека овие
давачки не се проблем заради фактот што операторите со храна нив ги вградуваат во цените на
производот и нив ги плаќа финалниот потрошувач, но се отвораат серија други прашања во
врска со рамномерноста на примената на овие плаќања. На пример, дали сите оператори ја
плаќаат таа давачка, дали постои нелојалната конкуренција, продажба на жива стока, увоз на
евтино месо или месо, кое не е во системот на царинење и сл.
Преобемната документација, која мора да се обезбеди за функционирање на операторот
со храна е сериозен проблем, кој често доведува до проблеми при надзорот. На пример, тука е
217
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“комерцијалниот документ”218 за внатрешен промет на стока, кој мора да го обезбеди и
продавачот и купувачот, за кој се води постојана документација 2 години за секоја испорачана
и примена пратка со тој комерцијален документ.
Едукацијата на операторите со храна мора да се организира на многу посистемско ниво
и тоа би требало да биде задача на АХВ, заради тоа што операторите со храна плаќаат значајни
суми за обезбедување на законито работење. Деловните купувачи на храна (малопродажбата)
мора да биде едуцирана за стандардите за безбедност на храната и деловниот сектор смета
дека тоа треба да биде задача на АХВ. Сепак, регулативата и потребните документи за
безбедност на храната и одржувањето на стандардите се преобемни, понекогаш нејасни, често
се менуваат и дополнуваат, па потребна е организирана акција од АХВ на едукација на
операторите, но и општа едукација на граѓаните за квалитетот на храната219.
АХВ смета дека примената на институтот “опомена” и “едукација” од Законот за
инспекциски надзор е ефикасна мерка за едукација на операторите, како и самоедукацијата,
која деловниот сектор може да ја самоорганизира, за што од помош е веб страницата на АХВ,
каде што се поставени сите битни законски и подзаконски акти, примери на документи и
формулари за работа на операторите со храна.
Инспекторите на АХВ признаваат дека секогаш можат да најдат начин да го казнат
операторот со храна, затоа што стандардите се многубројни, но тоа не е основната интенција
на АХВ, која има поинаква филозофија од другите инспекторати220.
Правилник за начинот на пополнувањето на комерцијален документ
Тука можат да се вбројат и појави на грешно информирање на граѓаните за макробиотската исхрана, окривување
на некои производи како нездрави за исхрана за деца и сл. Тоа е и нелојална конкуренција и заведувачко
рекламирање во исто време.
220 Мислење на инспекторка на АХВ, искажано на работилницата на АГТИС, АХВ и операторите со храна: “Ако јас
сакам некого да казнам, сигурно дека ќе најдам нешто за да го казнам, меѓутоа поентата е да ги утврдиме
218
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Сепак, инспекцијата според законот не е консултант. Инспекторот е надлежен орган кој
верификува дали операторот ги исполнил барањата и ако тие не се исполнети, предвидени се
одредени санкции. Едукациите се составен дел на контролата и многу оператори погрешно го
сфаќаат фактот што АХВ преферира “свесно да го крши законот во име на подобрата деловна
клима”221 и затекнатите ситуации од порано. Но, што ако се случи да добијат декрет со
содржина “почитувајте го строго законот”.
Роковите за преструктуирање на операторите со храна се предолги (со години се
толерираат некои ситуации, што се одразува на конкурентноста) и поголемите оператори со
храна се залагаат за потполна имплементација на сите стандарди, за кои тие платиле, додека
некои други оператори се толерираат од АХВ.
Практично, усна наредба на инспектор на АХВ - до операторот, со која го задолжува
операторот да исправи некаква неправилност - не постои, освен во исклучителни ситуации
заради неправилност, која е високо ризична по здравјето на граѓаните. Таквата наредба треба
да биде соодветно покриена со решение во многу краток рок.
Кај нас отсуствуваат здруженија на операторите со храна или ако ги има тие не се
активни, иако тие треба да настапуваат пред институциите со барања за олеснување на
работата, за олеснување на стандардите, да бидат иницијатори на промена на легислатива, да
имаат свои правила на игра, свои водичи.
Сондажни наоѓања
1. Со парите, кои стопанствениците можат да ги дадат за казни (глоби) или, кои ќе ги загубат
ако ги затворат од АХВ, тие можат да ги задоволат МТУ за работа. Самите инспектори од
неправилностите и да едуцираме околу нив, односно подобро е операторот да ги даде парите за исполнување на
стандард, отколку да ги уплати во буџетот како глоба”
221 Инспектор на АХВ
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2.

3.

4.

5.
6.

АХВ одат постепено во имплементацијата на стандардите и затвораат делови од
операторите со храна, со цел овие да ги имплементираат стандардите во одреден дел од
фабриките, работилниците, продавниците... Има доста разбирање за актуелниот момент со
вработувањето и од АХВ доста паметно тоа го имплементираат.
Од АХВ прават напори да ги собираат операторите со храна, за да ги информираат за
законските промени и да ги чујат проблемите од нив, но на тие собири стопанствениците
го користат времето за меѓусебни препукувања, а на инспекторите им велат дека
останатото е во ред. Кога ќе почнат со имплементација на одреден стандард, се гледа дека
не било во ред, но овие не сакале да говорат јавно. Тоа води до проблеми, казни, затворање
на објекти.
Постои цела серија предубедувања во врска со HACCP. Има фирми кои “имплементирале
хасап” и изготвувале планови за изградба на објекти за оператори со храна (кланици,
производни погони...), а во суштина ги лажат луѓето и добиваат планови за изградба, кои
не ги задоволуваат стандардите. Голем дел стопанственици не одат во АХВ, каде можат
бесплатно да се информираат за МТУ, хасап и други информации за стартување бизнис.
Традиција (навика) стопанственикот да оди од еден до друг орган и да очекува одговор
што сака да го чуе. На крајот завршува на почетокот од својата одисеја и сфаќа дека таа
информација може да се добие само тука, таа работа да се заврши само тука и никаде на
друго место. Едноставно, пропишаните стандарди мора да се исполнат, а законски се
смалени можностите за импровизација и купување време.
Многу бизнисмени не ги имплементират МТУ или хасап заради тоа што објектот не е во
нивна сопственост. Тоа е грешка која многу ги чини.
Архитектите прават многу грешки при проектирањето на објекти, што се однесува на МТУ.
Има многу стандарди, кои мора да се задоволат, а архитектите не ги знаат (на пр. ретко кој
знае дека повеќе не се дозволени порцелански лавабоа кај операторите со храна).
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7. Постојат многу фирми кои “продаваат” заблуди за HACCP: имало специјална фуга за
плочки, која го задоволувала хасап, ѕидање објекти по хасап, постоеле столици по хасап,
постоеле плочки и други материјали по хасап, не смеело да се користи мермер, те не смеело
гранит... Сето ова нема врска со HACCP, односно можат да се користат било какви
материјали, ако се идентификуваат опасностите и се превземат мерки тие да не се појават.
Ако некој каже дека некој материјал не е добар, тоа значи дека тешко се одржува и сл.
8. Ако некој ви гради (го креира планот за градба) мора да ви гарантира. Најдобро е да не се
плати веднаш на агенцијата, туку прво да се провери во АХВ, па ако е во ред планот, да се
плати за елаборатот или планот за изградба.
9. Деловните субјекти ги знаат прописите за отворање на бизнисот од “рекла – казала”, инаку
нема видливи проблеми со инспекторите, ако сакаш да работиш по закон.
10. Инспекторите се толерантни на почеток и укажуваат, но многу работи бараат да се
изменат, преправат, дури и во случај да имаат елаборат за HACCP.
11. Има голема разлика во мислењата на стопанствениците за постапувањето на
инспекторите во однос на потеклото на потребните елаборати. Разлика има од почетокот
на 2011 година и сега (значајни подобрувања). Имено, порано инспекторите кажувале каде
да порачаш одреден документ, елаборат и сл., а сега тоа е многу помалку присутно на
терен:
- “...HACCP, други елаборати, се што бараат инспекторите од документи... мораш да ги
порачаш од место, кое ќе ти го назначат” (изворот назначи дека тоа биле “санитарците”);
- “... инспекторите ти даваат контакт од две – три фирми или ти кажуваат кај кого да појдеш
за да направиш елаборат, да ти баждарат инструмент и други услуги, кои биле како
основни стандарди за работа и нема да тресат ако појдеш кај што те пратиле...”;
- “...ти велат дека треба таков и таков елаборат, документ за инструментите... а од каде се
вади не ти кажуваат – ти велат најди си, прашај си...”
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12. Не се почитува дека HACCP пропишува дека странката сама ги бира материјалите за
изградба, но од нивниот избор зависи колку често и со какви средства мораш да чистиш и
контролираш (на пр. со прохромски површини најмалку и најевтино се чисти);
13. Има неразумни барања од инспекторите за нешто што може слободно да се толкува. На пр.
инспектор барал од бизнисменот ВЦ да е во објектот. Кога субјектот се распрашал и дознал
дека тоа не мора, тоа му го кажал на иснпекторот, а овој го признал тоа, но му рекол дека е
подобро и поевтино ако е внатре. Одма после тоа дошол во надзор и му рекол дека мора да
има стреа. Овој ја направил стреата, но овој пак дошол и му рекол дека стреата на патот до
ВЦ е тесна и мора да ја прошири за да не се наводенел вработениот – ако имало дожд;
14. Уште во фаза на изградба на објект за прехрамбени намени нема одобрени од АХВ (не мора
дури ни официјално да бидат одобрени, но добро е да имаат поука од АХВ, за да не даваат
залудно пари за нешто што не мора да е во склад со стандардите на АХВ) документи за
градба, ниту е бизнисменот од струката, па нема знаење. Од тука произлегуваат куп
проблеми;
15. Потребен е елаборат за адаптација на објекти како дел од Елаборат за заштита на животна
средина (поврзано со плаќање), кој стопанствениците го сметаат за непотребен трошок;
16. Стандардите налагаат посебни простории во локалот за се и сешто: гардероба, просторија
за хигиенски работи, тоалет во предсобје и мијалник (бројот на тоалети зависи од бројот
на вработени); сите локали ги немаат таквите услови, па прескапо е да се исполнуваат тие
“формални барања”;
17. Не се знае дали за секој субјект важат истите правила или е тоа регулирано поинаку (дали
производството и продажбата имаат различна регулатива, дали малопродажбата и
големопродажбата се одвиваат спрема различни стандарди...)
18. Субјектот треба да има решение за безбедност при ракување со храна.
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19. Обука на лице од фирмата за правилно одржување на хигиена и производи (да платиш за
сертификат за обученост – диплома)
20. Санитарна евиденција во самиот локал – чест извор на казни (дали и двата инспекторати
ги проверуваат записите за чистење во објектот и во возилата за транспорт?) Мора да
постои и “Програма за чистење и одржување”: кој, кога, со какви средства чистел, со што и
кога дезинфицирал, кој од фирмата тоа го контролирал;
21. HACCP оди чекор понатаму и регулира преку планирање (документ), со дефинирани
процедури за чистење на секоја посебна површина, просторија, околу секоја машина и сето
тоа е со потписи на контролори. Истото тоа важи и за возилата, со кои се пренесува храна и
материјали за храна. Бројот на регулативите во хасап е огромен и не е евтино да се добие и
одржува тој систем, но штити од санитарните инспектори, зашто знаат дека не можат
лесно да казнат.
На пример HACCP предвидува да се имаат тестери за испитување на микроби во
просториите и храната, кои веднаш реагираат и менуваат боја. Исто така предвидува и
секојдневно мерење температура на фрижидери, печки, со запишување во формуларите.
Тоа е многу контрола, која троши време и тоа од врвниот менаџмент, кој не може да си ја
работи редовната работа заради тоа (кај малите фирми тоа е посебен проблем).
Записникот за чистење е регулиран со HACCP, но често инспекторите бараат и нешто што
не е во склад со пишаниот елаборат.
HACCP пропишува постапки за секоја ситуација и работа: постапка за скршена
витрина, испадната роба од камион, скината вреќа со брашно при транспортот; специјална
(посебна) метла за секое место во погонот; чистење скршено стакло...
HACCP предвидува дигитални инструменти за мерење температура во разладните
витрини, извиени мерачи за температура, постојано ангажирана консултанска куќа;
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22. За исполнување на минимални услови (висина на простории, хигиена, плочки, сифони на
патосот, мрежи за муви...) постојат многу стандарди, кои се видувања на инспекторите,
односно подзаконскиот акт само оквирно го дефинира стандардот, што дава можност за
толкување – ако инспекторот така сака;
23. Земање брис од високи и недостапни места – каде редовно има прашина или пак со рака
инспекторот дофаќа високо и непристапно место и со тоа констатира дека субјектот не се
грижи за добрата хигиенска практика;
24. Сифоните на патосот не се прецизно дефинирани во подзаконските акти, па инспекторот
може да бара тој да биде од одреден тип, метален, пластичен, од ваков метал, од таков
материјал...
25. Висината на работните маси, поставеноста на печки, полици за одложување на производ...
можат да бидат причина инспекторот да изрече казна;
26. Санитарни прегледи (санитарни книшки) кои чинат 1.000 – 1.200 ден. по лице, а
Уверението од Центарот за Јавно Здравје (поранешниот Завод за здравствена заштита)
важи неограничено;
27. Проверка на брисеви од деловни објекти и од производите: ако инспекторот сака, може
да направи злоупотреба со барање прашина на недостапни места или земање брисеви од
вода, сол, производи... иако производителите и сами носат брисеви во Центарот за Јавно
Здравје (ЦЈЗ). Овие производи се силно хигроскопни и редовно имаат повисока влага во
себе;
28. Дезинфекција на просторија и возила (на секои 6 месеци). За тоа се плаќа со годишен
договор со Центарот за Јавно Здравје (за сето тоа може да се плати од 10.000 до 100.000
денари – годишно);
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29. Обука за чистење – се добива сертификат, кој важи на име на лицето. Ако лицето се
вработи во друга фирма, ниту нему, ниту на претходната фирма не им важи сертификатот,
па треба нов;
30. Управување со отпад (права за управување со отпад имаат лиценцирани фирми, на кои им
се плаќа по тон отпад... околу 20 – 30 € по тон отпад - месечно). Тоа е трошок за фирмите,
кои произведуваат доста отпад, а производот не им е скап по единица производ;
31. Чувањето на производите во магацините – пред да влезат во производниот процес е
постојан извор на казни. Условите за чување се оквирно одредени во подзаконските акти,
па инспекторот може да даде толкување дека производите не се чуваат прописно. На
пример, инспекторот го казнил еден бизнисмен за големопродажба на прехрамбени
производи заради тоа што соковите не стоеле на палета, туку на празни гајби од сокови –
зошто мораат соковите да стојат на палети?
32. Постои преголема документација за секоја фаза на прием на репроматеријали или храна,
транспорт, производство, пакување... На пример, само во Документите за прием на
робата (приемни листови со карактеристики на производите, со какво возило е донесена
робата со назначување на мерената температура во камионот) има серија информации,
што значи дека се потребни огромен број вработени да се исполнат тие стандарди.
Работните процедури за хигиена и безбедност се класична документација, при што не се
бара квалитет, туку само записи за ова и за она; и работниот налог за било која операција е
оптеретување за бизнисмените, посебно за производителите;
33. Во превозните средства за храна (камиони – ладилници) мора да има постојана
температура, освен “во кратки интервали” – при утовар и растовар. Инспекторот толкува
што е тоа “краток интервал” и колку температурата може да се покачи при тие интервали;
во возилото мора да има и баждарени мерни инструменти од лиценцирана фирма и тие не
смеат да се расипат при патување, зашто следи казна; потребен е и Товарен лист за
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34.
35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

внатрешен превоз на стока, стоката за секој примател мора да биде посебно одделена,
потребен е и патен налог за шоферот и комбето, како и фискална каса во секое возило;
Записи за критична температура (се внимава уште при изборот на машините);
Сертификати на машини - пример со увозот на постара машина: санитарната инспекција
и шпедитерот бараат Еуросертификат, но таков нема зашто машината е произведена пред
1995 година, кога такви сертификати не се издавале (фирмата производител тоа го
пратила со допис). Инспекцијата нема друг начин на контрола, освен да земе брис од
металот и да го анализира, па да забрани или дозволи увоз на таква машина. Наместо
одлука и укажување имаме лутање за увозникот и праќање по институции да троши време;
Поврзаност на санитарните инспектори со “бактериолошко” (Ј.З.У. Центар за Јавно Здравје
– Бактериолошко). „Ако не склучиш годишен договор со Ј.З.У. Центар за Јавно Здравје”
- секој ден ќе доаѓа инспекција (изјава од прехрамбена индустрија);
Инспектор на АХВ на производствена фирма наложил дека е потребна транспортна кутија
за производите, со сертификувана фолија, без да им каже од каде, како да ја набават,
односно не им кажал ниту вид, ниту производител на таква фолија и транспортен сандак;
Имало опомена од инспектор дека на работничката и се гледа косата од под капата
(марама) – за 8 саати работа не може да не се случи такво нешто;
Прстенот, кој го носела работничката, бил причина за глоба на фирмата (2011 година) –
дали е тоа некаде објавено за да се прочита?
Имало наредба од инспектор до операторот со храна да си го загради неговиот дел од
дворот, заради несметано чистење на заедничко дворно место (“до каде е твое – огради го
со нешто”), иако тоа не било можно заради имотно – правни спорови);
Селективно вршење инспекциски надзор;
Во елаборатот пишува дека висината на тоа и тоа е 18 см, но самата косина за да истекува
водата е со разлика од 1–2 см на 1 метар. Така, санитарна ќе мери и ќе најде
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43.
44.
45.

46.
47.
48.

несогласување за неколку сантиметри и ќе изрече казна за непочитување на нормите од
елаборатот;
„Корпата ја чука вратата” работникот може да запне на корпата... треба да се купат
стандардизирани корпи со димензии до милиметар или слични тривијалности;
Земаат и производи за анализа, (1800 ден. од примерок) - плаќа бизнисменот, а ако има
производителот има договор со Ц.Ј.З., тогаш инспекторот ги враќа парите на коминтентот;
Нелојална конкуренција, која ги пласира производите „на диво” во супермаркети, а
поевтини се точно за оние пари, кои лиценцираниот производител ги има заради
примената на HACCP. Маркетите продаваат и работи без документи (домашно
производство222) и тоа го уништува бизнисот на лиценцираните, кои плаќаат за тоа. Каде
се тука инспекторите?
Акции на санитарците. Зошто акции, а не континуирана контрола. Дали е тоа во врска со
одлука од „високо место”?
Прскање за глувци на 6 месеци. Што со тоа? Глувците можат да се појават ден потоа.
Кафулињата не сакаат да се регистрираат како ноќни клубови, заради тоа што законот не
дозволува служење храна во ноќен клуб.

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА223
Чл. 3 - (1) Овој закон се применува во сите фази на ППД224 на храна и храна за животни.
(2) Овој закон не се применува на примарно производство на храна за домашна употреба или
домашно подготвување, ракување или складирање на храна за приватно домашно
консумирање.
Наменети за приватно домашно консумирање
Службен весник на РМ, бр. 157/2010, 53/2011 и 1/2012;
224 Производство, преработка и дистрибуција
222
223
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Чл. 13 - (1) Храната и храната за животни која се извезува или се врши нејзин повторен извоз
од Р.М. со цел за промет во трети земји, мора да е во согласност со овој закон и прописите од
овој закон, освен ако поинаку не е побарано од земјата увозник или утврдено со закони,
прописи кои се во сила во земјата увозник.
Чл. 17 - АХВ е надлежна за: извршување на работите од областа на безбедноста на храната и
храната за животни; организацијата и одговорноста во вршењето на ветеринарната дејност;
спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во здравствената
заштита на животните; заштита и благосостојба на животните во нивното одгледување,
чување, грижа и сместување, фармско држење, искористување, транспорт, колење или
убивање; заштита и благосостојба на кучињата и домашните миленици, животните во
зоолошките градини и животните кои се користат во експериментални и други научни цели;
извршување на работите од областа на нуспроизводите од животинско потекло;
идентификација и регистрација на фармските и други животни; извршување на работите од
областа на ветеринарно-медицинските препарати; контрола на квалитетот на храната со
исклучок на примарно земјоделско производство од растително потекло; други работи од
значење на ветеринарното здравство, безбедноста на храната и храната за животни.
Чл. 26 - Работите во областа на безбедноста на храната и храната за животни ги вршат:
Агенцијата за храна и храна за животни, Државниот инспекторат за земјоделство, за
храната од растително потекло и храна за животни во примарното земјоделско производство и
придружните операции на примарното производство и здравствената заштита на растенијата
и Фитосанитарната управа.
Чл. 27 - Барања за безбедност на храна
(1) Храната не смее да се стави во промет доколку не е безбедна.
(2) Храната е небезбедна ако е штетна по здравјето на луѓето и/или не е исправна за исхрана на
луѓето.
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(3) Дали некоја храна е небезбедна, се зема предвид: нормалните услови на употреба на
храната од страна на потрошувачот и при секоја фаза на производство, преработка и
дистрибуција, информациите што ги добива потрошувачот, вклучувајќи ги и информациите на
означувањето.
(4) Дали некоја храна е штетна по здравјето, се зема предвид: можните директни
краткотрајни и/или долготрајни ефекти на храната по здравјето на потрошувачот и на
следните генерации; можните кумулативни токсични ефекти; посебната чувствителност по
здравјето на одредени категории потрошувачи.
(5) Дали некоја храна не е исправна, се зема предвид дали храната не е прифатлива за
исхрана на луѓето според нејзината намена, поради контаминација од надворешни или други
извори, поради процеси на гниење, разградување или распаѓање.
(6) Во случај кога небезбедната храна е дел од серија или пратка со храна од иста класа или
вид, ... целата храна е небезбедна, освен ако при детална процена не се докажи дека остатокот е
безбеден.
(7) Храната која ги исполнува барањата утврдени со овој закон и прописите се смета за
безбедна.
(8) Ако храната ги исполнува барањата за безбедност на храната, органите може да преземат
мерки за ограничување или повлекување од пазарот, кога храната не е безбедна.
Чл. 28 - Барања за безбедност на храната за животни
(2) Храната за животни е небезбедна ако: има несакано дејство врз здравјето на луѓето или
животните, ја прави храната добиена од животните наменети за производство на храна,
небезбедна за исхрана на луѓето.
(3) Во случај кога ќе се утврди дека храната за животни не ги задоволува условите за
безбедност, а е дел од серија или пратката со храна за животни од ист вид, се смета дека
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целата храна за животни е небезбедна, освен ако не постојат докази дека остатокот ги
исполнува условите за безбедност на храната за животни.
(5) Ако храната за животни ги исполнува барањата за безбедност на храна за животни,
Агенцијата може да преземе мерки за ограничување или повлекување од пазарот, кога храната
за животни не е безбедна.
Чл. 29 - (2) Операторот со храна ... е должен означувањето да го врши на лесно разбирлив
начин.
(3) Означувањето, рекламирањето и презентацијата на храната и храната за животни, нивниот
облик, изглед или пакување, материјалот за пакување, начинот на кој се подготвени и
прикажани, информациите кои се достапни преку сите медиуми треба да се во согласност со
декларацијата, упатството за употреба и начинот на чување и не смеат да ги доведат
потрошувачите во заблуда.
Чл. 30 - (1) Не е дозволено означување и рекламирање на храна со податоци кои сугерираат на
лековити својства поврзани со превенција или лекување на заболувања, потенцирање на
специфични својства на храната кои се слични со друга храна со ист квалитет, како и употреба
на слики, цртежи, знаци, изрази и текстови што потрошувачот би можеле да го доведат во
заблуда во поглед на идентитетот на производот, потеклото, составот, својството, намената и
дејството на производот.
(2) Не е дозволено при рекламирањето на храна да се користат:
- изјави што се однесуваат на отстранување, намалување или спречување на болести;
- забелешки во форма на лекарски совети или лекарски наоди;
- истории на болести;
- изјави на трети лица особено благодарници, пофалби или препораки ако се однесуваат на
отстранување или намалување на болести;
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слики на лица во професионална медицинска облека или при изведување на лекарска
професија или промет со лекови и
- списи или писмени податоци што наведуваат на тоа дека определени заболувања се
третираат со храна.
(3) Одредбите од ставот (2) на овој член не се однесуваат на храната наменета за посебна
нутритивна употреба.
Чл. 32 - (2) Операторите со храна и храна за животни мора да го идентификуваат секое
физичко или правно лице од кое ја набавиле храната, храната за животни, ... документите да
бидат достапни до АХВ
(3) Операторите мора да имаат воспоставено системи и постапки за идентификација на
другите бизниси со храна кои ги снабдуваат, достапни за Агенцијата.
(4) Храната или храната за животни мора да биде соодветно означена или идентификувана, да
се олесни нејзината следливост, со соодветна документација или информации.
Чл. 33 - Одговорности за храна - оператор со храна
(1) Ако операторот со храна смета дека храната не е во согласност со барањата за безбедност на
храна, мора да започне итна постапка за повлекување на храната од промет и да ја информира
АХВ. Ако производот стигнал до потрошувачот, операторот мора да ги информира
потрошувачите... и да ја повлече храната.
(2) Операторот одговорен за малопродажба и дистрибуција, ...мора да започне постапка за
повлекување од промет на храната која не е во согласност со барањата за безбедност на
храната.
(3) Операторот мора веднаш да ја информира АХВ доколку смета дека храната може да биде
штетна...
Чл. 34 - Одговорности за храна за животни - оператори со храна за животни
-
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(1) Ако операторот со храна за животни смета дека храната за животни не е во согласност со
барањата за безбедност на храна за животни, мора да започне итна постапка за повлекување на
храната за животни од промет и да ја информира Агенцијата. Кога серијата или пратката не ги
задоволува барањата за безбедност, мора да се уништи, освен ако Агенцијата не одобри друга
мерка. Операторот мора да ги информира корисниците на храна за животни, а доколку е
потребно, да ги повлече производите.
(2) Операторот одговорен за малопродажба или дистрибуција ...на храната за животни, мора да
започне постапка за повлекување од промет.. која не е во согласност со барањата за безбедност
на храна за животни.
(3) Операторот мора веднаш да ја информира Агенцијата доколку смета дека храната за
животни не ги исполнува барањата за безбедност на храна за животни.
Чл. 38 - (1) Во случај кога е евидентно дека храната или храната за животни претставува
сериозен ризик за здравјето на луѓето, Агенцијата веднаш презема една или повеќе ... мерки:
(2) Во случај на храна или храна за животни која потекнува од Р.М., Агенцијата може времено да
ги преземе мерките. Најдоцна во период од 10 работни дена од денот на настанувањето на
ситуацијата, преземените мерки треба да се продолжат, изменат, отповикаат или прошират.
Чл. 42 – Хигиена на храната
(1) ... општите барања за хигиена на храната земајќи ги предвид следниве принципи:
- примарната одговорност за безбедноста на храната ја сносат операторите со храна;
- безбедност на храната треба да се обезбеди низ целиот ланец на производство, преработка
и дистрибуција на храната, започнувајќи со примарното производство;
- да се обезбеди одржувањето на ладниот ланец, за храната да може безбедно да се складира
на соодветна температура, особено замрзнатата храна;
- имплементација на НАССР процедурите, заедно со правилата за добрата хигиенска
пракса (ДХП)...
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неопходно е да се утврдат микробиолошките критериуми и контрола на
температурата;
- неопходно е увезената храна ги исполнува најмалку истите стандарди како храната од Р.М.
(3) Општите барања за хигиена на храната не се применуваат на:
примарно производство, домашна подготовка, ракување и складирање на храната за
приватна домашна употреба; директно снабдување, од страна на производителот, на мали
количества примарни производи до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни
трговци кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач; собирни центри и штавилници што
ракуваат со суровини за производство на желатин или колаген.
Чл. 44 - Општи и посебни барања за хигиена
(1) Операторите со храна кои вршат примарно производство и придружни операции на
примарното производство, се должни да ги исполнуваат општите и посебните барања за
примарно производство.
(2) Операторите со храна во која било фаза после примарното производство..., се должни да ги
исполнуваат општите и посебните хигиенски барања.
(3) Операторите со храна треба да ги применат следниве посебни мерки за хигиена:
- усогласеност со микробиолошките критериуми за храна;
- процедури неопходни за исполнување на целите поставени во овој закон;
- почитување на барањата за контрола на температура за храната;
- одржување на ладниот ланец на храна и
- земање примероци за анализа.
Чл. 45 - HACCP
(1) Операторите со храна, (освен примарното производство и придружните операции), се
должни да воведат, имплементираат и одржуваат постојана процедура за НАССР.
(2) НАССР принципите се состојат од:
-
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1. идентификација на секоја опасност;
2. идентификација на критичните контролни точки на чекорите кога контролата е нужна за
да се спречи или елиминира опасноста;
3. воведување на критични граници на критичните контролни точки кои го одделуваат
прифатливото од неприфатливото за спречување, елиминирање или намалување на
опасност;
4. воведување и имплементирање на ефикасни процедури за мониторинг на критичните
контролни точки;
5. воведување корективни активности во случај кога мониторингот укажува дека
критичните контролни точки не се под контрола;
6. воведување процедури кои редовно ќе се спроведуваат со цел да се потврди ефикасноста
на мерките; и
7. воведување документи и записи соодветни на природата и големината на бизнисот со
храна со цел да се докаже ефикасна примена на мерките;
(3) Во случај кога се прават какви било промени на производот, процесот, операторите со храна
мора да ја проверат процедурата и да направат соодветни измени.
(4) Операторите со храна мора:
1. да приложат на Агенцијата доказ за нивната усогласеност со горенаведените процедури,
имајќи ја предвид природата и големината на бизнисот со храна;
2. да обезбедат редовно ажурирање на сите документи кои ја опишуваат постапката и
3. да ги чуваат сите документи и евиденција во временски период од 2 години, освен во
случаите кога заради природата на храната временскиот период е подолг.
Чл. 47 - Упатства за добра хигиенска пракса (УДХП)
(1) Изготвувањето и дисеминацијата на УДХП го вршат асоцијациите на операторите со
храна во консултации со надлежните органи и групите на потрошувачи.
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(2) Кога УДХП се однесуваат на примарното производство и придружните операции, треба да се
изготват согласно со овој закон и прописите на овој закон.
(3) УДХП можат да се развијат во соработка со Институтот за стандардизација на РМ.
(4) Агенцијата мора да направи процена на упатства.
(5) АХВ...упатствата и ги прави достапни за заинтересираните субјекти.
Чл. 48 - (2) Операторите ставаат во промет храна само ако е подготвена и ракувана во објекти
кои:
1. ги исполнуваат условите за хигиена на храната и
2. се регистрирани или одобрени од Агенцијата.
(3) Операторот во однос на регистрацијата, мора да ја информира и известува Агенцијата за
секоја промена и секое затворање на објектите, за секој објект под негова контрола.
(4) Објектите се одобрени од страна на Агенцијата по направена најмалку една посета на
самото место.
(5) Објектот кој е предмет на одобрение не смее да работи, освен ако Агенцијата:
1. даде одобрение на објектот за работа по посета на самото место или
2. во случај на времено одобрение на објектот.
Чл. 49 - Регистрирање на објекти и оператори со храна од неживотинско потекло
Операторите со храна од неживотинско потекло поднесуваат барање за регистрација до
Агенцијата.
Чл. 50 - Регистрирање на објекти и оператори со храна од животинско потекло
Операторите со храна од животинско потекло поднесуваат барање за регистрација до
Агенцијата.
Чл. 51 - Одобрување на објекти и оператори со храна од животинско потекло
(4) Агенцијата издава времено одобрение доколку објектот ги исполнува сите барања за
инфраструктурата и опремата. Одобрение издава само доколку при повторен увид спроведен
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по 3 месеци од временото одобрение, објектот ги исполнува сите барања за одобрување.
Доколку има напредок, но објектот сé уште не ги исполнува сите услови, Агенцијата може да го
продолжи временото одобрение, најмногу за 6 месеци.
(6) Агенцијата, во рок од 30 дена од поднесување на барањето за одобрение, донесува
решение.
(7) Доколку АХВ не одговори, подносителот на барањето има право во рок од 3 работни дена
од истекот на тој рок да поднесе барање и копија од барањето до писарницата на
директорот на Агенцијата/писарницата на Агенцијата, за донесување решение по
поднесеното барање.
(10) Директорот на АХВ е должен во рок од 5 работни дена од приемот на барањето да донесе
решение за одобрување или одбивање.
(11) Доколку директорот на Агенцијата не донесе решение во рок од 5 работни дена,
подносителот може да го извести Државниот управен инспекторат (ДУИ) во рок од 5 работни
дена.
(12) ДУИ е должен во рок од 10 дена од приемот на известувањето да изврши надзор во
Агенцијата дали е спроведена постапката и во рок од 3 работни дена од надзорот да го
информира подносителот на барањето.
(13) Инспекторот од ДУИ го задолжува директорот на Агенцијата во рок од 10 дена да одлучи
по барањето, да го уважи или одбие и да го извести инспекторот.
(14) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во рок од 10 дена, инспекторот ќе поднесе
барање за поведување прекршочна постапка и ќе определи дополнителен рок од 5 работни
дена во кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по барањето за што во истиот рок ќе го
извести инспекторот. Инспекторот во рок од 3 работни дена ќе го информира подносителот на
барањето.
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Овде следат ставовите од 15 до 21, кои се потполно небитни (препишани од Законот за
даночна постапка) и се во врска со изјавата дека “молчењето значи одобрување”, но
служат за сеење заблуди, па прескокнете ја постапката и одете до став 22:
(22) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи и во дополнителниот рок од 5 работни дена
(став 14), подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
(23) Постапката пред Управниот суд е итна.
Значи, ако не ви одговорат на вашето барање од став 6 на овој член, вие поднесете
жалба (ст. 7) и потоа чекајте 71 ден (можно е никој на ништо да не ви одговари, ниту
АХВ, ниту Управниот инспекторат) од денот кога за прв пат сте го поднеле барањето
до АХВ и одете на Управен суд. Можете да броите и откако сте ја поднеле жалбата до
АХВ точно 38 дена и да одите на Управен суд.
Чл. 52 - (1) Доколку се утврдат сериозни недостатоци, Агенцијата започнува постапка за
бришење на регистрацијата/укинување на одобрението. Во случај на промет на големо,
Агенцијата може да го укине одобрението во однос на одредени единици или групи на
единици.
(2) Агенцијата ја брише регистрацијата/го укинува одобрението на еден објект, доколку:
1. објектот прекине една или повеќе од неговите активности;
2. се покажало дека објектот не ги исполнува условите за период од 1 година, по временото
бришење на регистрацијата/повлекување на одобрението и
3. утврдил сериозни недостатоци или морал да го запре производството или активноста во
објектот повторно, а операторот не може да обезбеди соодветни гаранции за идното
производство или активност.
(3) Операторот е должен да престане да работи доколку Агенцијата го избришала објектот од
регистарот или го укинала одобрението за вршење дејност.
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Чл. 54 - Додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна,
храна на која и се додадени витамини и минерали
(1) ... по претходно издадено мислење за производот од АХВ.
(2) Секој нов таков производ може да се стави во промет само по издадено мислење од АХВ
(4) Операторот треба да побара од Агенцијата мислење за составот на секој производ кој има
намера да го стави во промет на пазарот во Р.М. при производство или увоз на оваа група храна.
Чл. 55 - Храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии
(2) ... само по претходно одобрение од Агенцијата.
(3) Секој нов производ кој спаѓа во оваа група храна се става во промет само по одобрение од
Агенцијата.
(5) Операторот треба да поднесе барање до Агенцијата за одобрение на секој производ кој има
намера да го стави во промет при производство или увоз на оваа група храна.
Чл. 56 - Генетски модифицирана (ГМО) храна
(2) Операторот кој за прв пат сака да стави во промет ГМО храна на пазарот, треба да поднесе
барање за одобрение за ставање во промет на ГМО храна до Агенцијата.
(3) Барањето се однесува на:
- храна која содржи ГМО или е составена од ГМО и
- состојките произведени од ГМО или храната која ги содржи тие состојки.
Чл. 57 - Храна произведена со јонизирачко зрачење и други видови храна
(1) ... може да произведува храна со употреба на јонизирачко зрачење, само со одобрение од
Агенцијата.
(5) Операторите кои ставаат во промет минерална вода треба да ги исполнат одредбите од овој
закон...
(6) ... само со одобрение од Агенцијата.
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(10) ... брзо замрзната храна треба да ги исполнат барањата од овој закон и прописите на овој
закон.
Чл. 58 - Адитиви
(2) ... се става во промет само по авторизација и одобрение на производот од АХВ ...
(3) Операторот поднесува барање за авторизација на нов производ кој спаѓа во оваа група до
Агенцијата.
Чл. 59 - Производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната
(1) ... во согласност со правилата на ДПП, така што тие не смеат да ги пренесуваат своите
состојки во храната што можат да го загрозат човековото здравје, да предизвикаат
неприфатлива промена во составот на храната и да предизвикаат влошување на
органолептичките карактеристики на храната.
Посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло
Чл. 60 - Општи одредби за храна од животинско потекло
(2) .. не се применуваат на храна... од растително потекло и преработени производи од
животинско потекло.
Доколку преработени производи од животинско потекло се употребени за производство на
производи составени и од производи од растително потекло и преработени производи од
животинско потекло одредбите на оваа глава ќе се применат при нивно производство и
ракување.
(3) Одредбите на оваа глава не се применуваат на: примарно производство за приватна
домашна употреба; домашна подготовка за приватна домашна потрошувачка; директно
снабдување, од страна на производителот, на мали количества примарни производи до
крајните потрошувачи или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат
крајниот потрошувач; директно снабдување од страна на мали производители на мали
количини од месо од живина и зајаци заклани на фарма до краен потрошувач или до локален
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малопродажен објект кој директно снабдува такво месо до краен потрошувач како свежо месо
и ловци кои снабдуваат мали количини месо од дивеч директно до краен потрошувач или до
локален малопродажен објект кој директно го снабдува крајниот потрошувач; се врши само
складирање и транспорт, при што посебните барања за температурен режим предвидени со
овој закон се применуваат, или се врши снабдување на храна од животинско потекло од
малопродажен објект до друг малопродажен објект само во согласност со овој закон и
претставува маргинална, локална и ограничена активност.
Чл. 61 - Услови за ставање во промет на храна од животинско потекло
(1)... да биде набавена, манипулирана, означена и етикетирана во согласност со прописите за
безбедност на храната и ветеринарното здравство и да биде придружена со документ....
(2) За време на превозот, пратките храна треба да бидат придружувани со комерцијален
документ за пратката, а во случаи кога е утврдено со закон и со ветеринарно-здравствен
сертификат. Овие документи треба да се чуваат во период од најмалку 2 години.
(3) Доколку при превоз има неколку места на дестинација, производите мораат да бидат
групирани во толку пратки колку што има места на дестинација. Секоја пратка мора да
биде придружена со споменатите документи.
(4) Комерцијалниот документ се издава од одговорното лице на операторот кој ја испорачува
храната и со него се потврдува дека наведената пратка ги исполнува барањата.
Чл. 62 - Посебни обврски за операторите со храна од животинско потекло
(2) Операторите со храна треба да употребуваат само проточна или чиста вода за да ја
отстранат површинската контаминација на производите од животинско потекло, освен
доколку употребата на друга супстанција е одобрена.
Чл. 63 - Здравствен печат и идентификациона ознака
(1) ... не смеат да ставаат во промет производи доколку тие не се означени со:
- здравствен печат во согласност со овој закон и прописите на овој закон или
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ако не е потребен здравствен печат, идентификациона ознака ставена од страна на
операторот...
(3) ...не смеат да го отстранат здравствениот печат од месото, освен ако не го расекуваат и
обработуваат.
Чл. 65 - Посебни обврски за одгледувачите на животни и операторите со храна од
животинско потекло
(1) Одгледувачите на животни и операторите со храна од животинско потекло се должни:
1) секое одгледувалиште кое става во промет фармски животни, како и секое правно или
физичко лице вклучено во трговијата со такви животни, претходно да биде регистрирано кај
АХВ
2) лицето кое е одговорно за објектот за почетна преработка на примарни производи треба да:
а) ги прифати само оние животни, ... за кои производителот гарантира дека времето на
излачување на аплицираните ветеринарно-медицински производи е запазено и
б) фармските животни или производи внесени во објектот не содржат:
- резидуи кои го надминуваат максимумот на дозволеното ниво и
- траги од забранети супстанции или производи;
3) производителите или одговорните лица да ставаат во промет само:
а) животни на кои не се аплицирани недозволени супстанции или производи, или кои не се
предмет на недозволен третман;
б) животни на кои се аплицирани одобрени производи или супстанции доколку е запазен
периодот на излачување пропишан за овие производи или супстанции и
в) производи добиени од животните наведени во точката 3 потточки а) и б) од овој став и
4) онаму каде што животното се носи од страна на правно или физичко лице кое не е
производител во објект за колење обврските се пренесуваат на овие лица.
-
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(3) Сопствениците на животните, операторите со храна, ветеринарните лекари, мора да се
придржуваат до пропишаните превентивни мерки и одредените рокови на каренца, при
употреба на ветеринарно-медицинските препарати и други супстанции кои можат да се
пренесат на храната од производите од животинско потекло, за да се спречи појава на резидуи
од недозволени или забранети препарати и супстанции во храната од животинско потекло.
(4) Сопственикот на животните е должен да поседува и тековно ажурира евиденција за
примена на ветеринарно-медицинските препарати и медицирана храна за животни кај
животните кои се во негова сопственост, а чии производи се наменети за исхрана на луѓето.
(5) Животните наменети за колење можат да се носат за колење, единствено ако постои
документ на сопственикот/производителот дека животните не се третирани со забранети или
недозволени супстанции, а во случај на третман со ветеринарно-медицинските препарати дека
е поминато времето на каренца.
(6) Производите од животинско потекло кои се наменети за исхрана на луѓето, кои содржат
или содржат во количества повисоки од дозволените нивоа на резидуи или други
контаминенти кои се штетни за здравјето на луѓето не смеат да се ставаат во промет за исхрана
на луѓето.
(7) Директорот на Агенцијата може ... да забрани употреба и третман на одредени
ветеринарно-медицински препарати, хормони и други супстанции и производи кај одредени
видови и категории на животни.
Чл. 66 - Општи барања за здравствена заштита на животните
(3) Производите од животинско потекло мора да бидат добиени од животни кои:
1. не доаѓаат од одгледувалишта, објекти, или делови од Р.М. кои подлежат на ограничувања
заради здравствената заштита на животните, кои се применуваат на животни;
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2. ... не се заклани во објект во кој животни сомнителни или заразени со некоја болест,
трупови или делови од такви животни, биле присутни за време на колењето или
преработката
3. во случај на животни и производи од аквакултура, се во согласност со прописите...
Чл. 67 - Исклучоците од општите барања за здравствена заштита на животните
(1) По исклучок од членот 65, Агенцијата може да одобри производство, преработка и
дистрибуција на производи од животинско потекло која потекнува од делови на Р.М. кои се
предмет на ограничување,...но кои не доаѓаат од одгледувалиште кое е заразено или
сомнително на зараза:
1. пред да се изложат на соодветен третман, ...да се одобрени од Агенцијата;
2. производите кои треба да се изложат на третман јасно да се идентификувани;
3. производите да подлежат на третман кој овозможува да биде отстранет здравствениот
проблем
4. третманот да се применува во објекти одобрени од Агенцијата.
(2) Онаму каде што здравствената состојба тоа го дозволува, Агенцијата може да дозволи
натамошни отстапки, под услов да не биде нарушен степенот за заштита од болести кај
животните...
Чл. 68 - Програми за контрола на зоонози
(1) Операторите со храна од животинско потекло може да воспостават програми за контрола
на зоонози кои ќе ги опфатат сите фази .... Оваа програма може да биде дел од повеќегодишен
контролен план.
(2) Ако операторите или здруженијата ..., сакаат нивните програми за контрола на зоонози да
бидат дел од повеќегодишниот контролен план, треба да ги поднесат нивните програми до
Агенцијата за одобрување.
(3) Агенцијата ги одобрува програмите за контрола, доколку се во согласност со .. прописите ...
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(5) ... еднаш годишно поднесуваат извештај до Агенцијата.
Чл. 71 - План за надзор и мониторинг на резидуи и недозволени супстанции
(3) Кога испитувањата потврдиле дека сомневањата се основани, трошоците кои
произлегуваат од анализите се на товар на сопственикот или лицето кое е одговорно за
животните или производите.
(4) Трошоците кои произлегуваат од уништувањето на животните, кај кои е утврден позитивен
резултат или е утврдено дека животните се позитивни, се на товар на сопственикот на
животните.
Официјални контроли на храната
Чл. 75 - Општи обврски во однос на организацијата на официјалните контроли
(2) Официјалните контроли се вршат без претходна најава, освен во случај кога е неопходно
претходно известување на операторите со храна. Официјалните контроли можат да се вршат и
без да бидат испланирани.
(4) Официјалните контроли се применуваат при ставање во промет на храна и при увоз и извоз.
Чл. 76 - Општи одредби за официјалните контроли
(4) Со контролите на добрата хигиенска пракса се докажува и се прават:
- проверки на информации за ланецот на исхрана;
- конструкција на објектите и одржување на просториите и опремата;
- предоперативна, оперативна и постоперативна хигиена;
- лична хигиена;
- обука за хигиенски и работни постапки;
- контрола на штетници;
- квалитет на вода;
- контрола на температура и
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контроли на храната која влегува и излегува од објектот, како и секоја придружна
документација.
Чл. 81 - Методи на земање на примероци за вршење анализа
(2) Агенцијата го гарантира правото на операторите да поднесат барање за дополнително
стручно мислење.
(3) Агенцијата обезбедува операторите да добијат доволен број примероци за дополнително
стручно мислење, освен во случај на лесно расипливи производи или многу мало количество.
(4) Со примероците да се постапува на начин со кој ќе се гарантира правната и аналитичка
вредност.
(5) Сите позитивни наоди мора да бидат добиени или потврдени во национална референтна
лабораторија.
Чл. 83 - Барања за вработени лица
(1) Операторот е должен да обезбеди со храна да работат лица кои ги исполнуваат условите ... и
прописите по однос на стручната подготовка, здравствената состојба, како и основните
знаења за безбедност на храна, ...
(2) Здравствените прегледи ... во согласност со прописите од областа на заштита од заразни
болести.
(3) Утврдувањето на здравствената состојба, се спроведува на товар на операторите со храна.
Чл. 85 - Контролни и верификациони постапки
... Агенцијата може да издаде и упатства кои се однесуваат на:
- спроведување на ДХП и HACCP принципите;
- системот за менаџмент со кој работат операторите;
- микробиолошката, физичката и хемиската безбедност на храната.
Чл. 86 - Контролни активности, методи и техники
-
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(1) Активностите поврзани со официјалните контроли се извршуваат со мониторинг, надзор,
верификација, аудит, инспекција, земање на примероци и вршење на анализи.
(2) Официјалните контроли вклучуваат: (контрола на се во врска со храната,
објектите...)
9) која било друга активност која обезбедува исполнување на целите на овој закон.
Чл. 88 - Официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло
(3) Официјалните контроли се вршат на било кое место од ланецот на храна за животни и
храна.
(5) Задоволителните резултати од официјалните контроли не влијаат врз обврската да се
обезбеди усогласеност на храната за животни и на храната со одредбите на овој закон, ниту да
ги спречат понатамошните официјални контроли на храна за животни или храна.
Чл. 89 - Видови контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло
(1) Официјалните контроли вклучуваат најмалку систематска проверка на документацијата,
проверка на идентитетот по случаен избор и каде што е применливо, физички преглед.
Чл. 92 - Активности по официјалните контроли на увезената храна и храна за животни
(1) АХВ ... ги презема следниве мерки:
1. ...уништување,...или ја препратува надвор од Р.М. или применува други соодветни мерки,
како што е употреба на храната или храната за животни за цели поинакви од оние за кои
првобитно биле наменети;
2. ... може да нареди нејзино повлекување пред да се уништи и
3. верификува дека храната или храната за животни не предизвикува неповолни ефекти врз
здравјето на луѓето или на животните, било директно или преку животната средина.
(3) Ако храната за која е предвидено повисоко ниво на официјални контроли, не е
презентирана за официјална контрола, Агенцијата веднаш ќе нареди повлекување и ставање
под официјален надзор и/или ја уништува.
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(4) Против решението за преземање на претходно наведените мерки операторите ...имаат
право на жалба.
(5) Кога нема да дозволи влез на храна и храна за животни, Агенцијата ги известува
заинтересираните страни и го доставува решението на царинската служба.
(6) Постапката од ст. 1 т. 1 на овој член може да вклучи:
1. третман или обработка за да се доведе храната во согласност со барањата на националните
прописи, вклучувајќи и деконтаминација, но исклучувајќи го разредувањето и
2. преработка на начин со кој се овозможува употреба на храната и храната за животни за
цели други од оние за исхрана на луѓе или животни.
(7) Агенцијата обезбедува посебниот третман да се одвива во објекти под нејзина контрола...
Чл. 93 - Препраќање на пратките
(1) Агенцијата ќе дозволи препраќање на пратките, ако:
1. дестинацијата е договорена со операторот со храна или храна за животни кој е одговорен за
пратката;
2. операторот прво го известува надлежниот орган на земјата на потекло или земјата на
дестинација доколку е различна, за причините и состојбите кои го спречуваат ставањето во
промет на храната во Р.М.;
3. кога земјата на дестинација не е земја на потекло, таа ја известува АХВ за нејзината
подготвеност да ја прифати пратката.
(2) Препраќањето треба да се изврши во рок од 60 дена од денот на кој Агенцијата одлучила
за дестинацијата на пратката, освен кога е поведена постапка пред Агенцијата. Доколку по
истекот на предвидениот рок од 60 дена пратката не се препрати, истата ќе биде уништена,
освен кога задоцнувањето е оправдано.
(3) Агенцијата ги задржува пратките под официјален надзор до моментот на препраќање на
пратките или до потврда на причините за одбивање на приемот.
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(4) Агенцијата ...ги презема сите мерки за да обезбеди да нема повторен влез на пратката која
била одбиена...
Чл. 94 - Трошоци
Трошоците направени од страна на АХВ се на товар на операторот ...кој е одговорен за пратката
Чл. 104 - Надоместоци
(1) За покривање на трошоците за спроведување на официјалните контроли се плаќа
надоместок.
(2) Операторите за храна и храна за животни плаќаат надоместок за:
1. сите активности и официјални контроли на храна ...која се произведува и става во промет;
2. сите активности и официјални контроли на храна и храна за животни, која се увезува во Р.М.
(3) Висината на надоместоците и начинот на наплата ги пропишува Владата на Р.М.
(6) Кога Агенцијата врши неколку официјални контроли во исто време во еден објект, се
сметаат за една активност и се наплаќа еден надоместок.
(7) при контроли при увоз - ги намирува операторот или негов застапник кај Агенцијата.
Чл. 105 - Трошоци на операторот кои произлегуваат од дополнителните официјални
контроли
(1) Кога Агенцијата ќе утврди одредена неусогласеност при официјални контроли кои ги
надминуваат вообичаените контролни активности на Агенцијата, трошоците ги поднесува
операторот кој ги поседува или ги чува производите во времето кога се вршат официјалните
контроли.
(3) Висината на надоместоците и начинот на наплата го пропишува Владата на Р.М.
Чл. 112 - Активност во случај на неусогласеност
(1) Кога Агенцијата ќе утврди неусогласеност презема мерки операторот отстрани
неусогласеноста.
(2) Мерките вклучуваат:
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1. наложување на мерки за санитација или други корективни мерки ...
2. ограничување или забрана за ставање во промет, увоз и извоз на храна, храна за животни и
живи животни;
3. надзор ... и, ако е потребно, наредба за повлекување и/или уништување на истата;
4. овластување за употреба на храна и храна за животни за друга намена различна од
првобитната;
5. забрана за вршење на дејност или затворање на цел или дел од објектот за одреден
временски период;
6. времено повлекување или укинување на одобрението за објектот;
7. мерки наведени во чл. 92 од овој закон за пратки од увоз и
8. други мерки за кои Агенцијата смета дека се соодветни.
(3) Во случај на горенаведените примери Агенцијата на операторот или негов претставник му
доставува:
1. решение со изречените мерки со објаснување за причината за таквата одлука и
2. поука за правото на жалба по однос на решението и рокот за поднесување на жалбата.
(5) Сите трошоци кои произлегуваат при спроведувањето се на товар на операторот ...
Чл. 114 - Директно снабдување со храна од страна на производителот до краен
потрошувач или до локален малопродажбен објект
(1) Производител... е кое било физичко лице, вклучувајќи ги и некомерцијалните ловци..., за
директно снабдување, без или со наплата до краен потрошувач или до локален малопродажбен
објект.
(2) Производителите од овој член ги имаат следниве обврски:
1.во случај на сомневање на болест..., веднаш да ја известат АХВ и да прекинат секаква
операција;
Чл. 115 - Храна со традиционални карактеристики
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(1) Агенцијата може за објектите кои произведуваат храна со традиционални карактеристики
да им одобри посебни или општи отстапувања за исполнување на барањата за хигиена, во
однос на:
- просториите каде што таквите производи се произведуваат;
- типот на материјалите од кои се направени, како и инструментите и опремата која се
користи особено за приготвување, пакување и завиткување на овие производи и
- начините на производство на храна со традиционални карактеристики.
Чл. 116 - Национални мерки и Локализирана Активност
(1) Агенцијата, ... може да одобри исклучоци од одредбите на овој закон, во случај на
оператори со храна од мал обем, со цел да го овозможи спроведувањето на прописите.
(3) Целта на мерките е:
- овозможување на продолжување на примената на традиционални методи ...
- овозможување на работа на операторите... кои се наоѓаат во подрачја во кои постојат посебни
географски или економски ограничувања.
(4) Операторите со храна може да ги ставаат во промет своите производи како локализирана
активност.
Чл. 117 - Квалитет на храна
(1) Операторите со храна може да произведуваат и ставаат во промет единствено храна која ги
исполнува пропишаните барања за квалитет.
(2) По исклучок, операторот со храна може да стави во промет храна која не ги исполнува
пропишаните барања за квалитет, под услов да не се изменети карактеристичните својства на
дадениот тип на храна, ... да е соодветно означено за кои отстапувања се однесува тој тип на
храна.
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Надзор
Чл. 118 - (2) Инспекциски надзор врши АХВ преку државните инспектори за храна и
официјалните ветеринари, Државниот инспекторат за земјоделство, преку државните
инспектори за земјоделство и државните фитосанитарни инспектори.
Чл. 124 - Записник
При инспекциски надзор, инспекторот е должен да состави записник во кој се внесува наодот
за утврдената фактичка состојба. Записникот го потпишуваат лицата кои учествуваат во
постапката ..
Чл. 125 - Привремено одземање
(1) ...може привремено да одземе храна, предмети, средства, производи, растенија, животни и
документи.
(2) За одземените работи, инспекторот издава потврда за привремено одземени предмети.
(3) Инспекторот е должен документацијата да ја врати што е можно побрзо, но не подоцна од 3
дена сметано од денот на одземање, како и производите за кои е обезбедена соодветна
документација.
Чл. 126 - Трошоци за вршење на инспекциски надзор
Трошоците кои се неопходни за откривање на сторителите... за транспорт на одземените
работи и друго кои претставуваат предмет на прекршок се на товар на Агенцијата.
Чл. 127 - Решение
(1) ... издава решение во писмена форма со кое наредува да се отстранат неправилностите во
определен рок.
(2) Против решението на инспекторот може да се изјави жалба ...во рок од 8 дена од денот на
приемот на решението. Жалбата изјавена против решението не го одлага извршувањето.
(3) Правното или физичкото лице кое извршило повреда е должно да ги отстрани
констатираните неправилности утврдени со решението.
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(4) По исклучок во вонредни итни случаи, ...инспекторот може да издаде усна наредба, а
најдоцна во рок од 3 дена од издавањето на наредбата е должен да издаде решение во
писмена форма.
(5) Во итни случаи кога постои опасност ...инспекторот има право, без присуство на
овластено лице на правното лице или физичкото лице ... веднаш да издаде решение врз
основа на резултатите од контролата..
Чл. 128 - Барање и пријава
(1) Доколку правното или физичко лице кое извршило повреда не постапи по задолженијата,
инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.
(2) Во случај ако постои основано сомнение дека е сторено кривично дело, инспекторот
поднесува пријава за покренување на кривична постапка.
Чл. 129 - Постапка за едукација
(1) ... истовремено врачување на покана за едукација на лицето ... каде што е утврдена
неправилноста.
(7) Доколку овластеното лице при контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените
неправилности, ја запира постапката на инспекциски надзор.
(8) Доколку овластеното лице при спроведувањето на контролниот надзор утврди дека не се
отстранети утврдените неправилности, поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка.
Чл. 130 - Постапка за порамнување
(1)...инспекторот е должен на сторителот... да му понуди постапка на порамнување пред да
поднесе барање за прекршочна постапка.
(2) Кога сторителот ... е согласен за поведување постапка на порамнување, ... се наведува во
записник.
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(3) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.
(4) Инспекторот во постапката за порамнување на сторителот ... е должен да му даде платен
налог.
(5) Доколку сторителот го прими платниот налог, треба да го потпише. Примањето на
платниот налог се забележува во записникот.
(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог
го потпишува службеното, односно одговорното лице кое се нашло на лице место при
инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има
право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.
(7) Изјавата се забележува во записникот.
Прекршочни одредби
Чл. 131 - Глоба од 500 € ќе се изрече за прекршок на физичко лице за следните членови на
овој закон:
1) ... чл. 65 став 1 точка 1; чл. 65 ст.1 т.2 пот. а; чл. 65 ст.1 т.2 пот.б; чл.65 ст.3; чл.64 ст.4;
чл.65 ст.5; чл.65 ст.6; чл.114 ст.2 т.1; чл.114 ст.2 т.2;
10) не му помага на надлежниот орган при вршењето на неговите обврски (чл.114 ст.2 т.3);
11) коли животни надвор од кланица без претходно да го информира надлежниот орган и без
да ги запази прописите за благосостојба на животните (чл.113 ст.1);
12) ... чл.114 ст.2 т.4 и
13) става во промет свои производи надвор од исклучоците за локализирана активност
(чл.116 ст.4).
Чл. 132 - (1) Глоба од 2.000 € ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:
1) става во промет храна за животни која не е безбедна или ја користи истата во исхрана на
животни наменети за производство на храна (чл.28 ст.1);
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2) пакувањето на храната ... е означено на начин кој не е лесно разбирлив (чл.29 ст.2).
3) ...чл.30 ст.1;
4) рекламира храна спротивно на чл.30 ст.2 од овој закон;
5) не ги исполнува барањата од прописите за храна и храна за животни (чл.31 ст.1);
6) ...чл.32 ст.2; чл.32 ст.3; чл.32 ст.4;
9) не осигури исполнетост на барањата за безбедност на храна утврдени со овој закон и
прописите ... во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храната под нивна
контрола225 (чл.43);
10) ... чл.44 ст.1226;
11) не воведе, имплементира и одржува постојана процедура врз НАССР принципите (чл.45
ст.1);
12) ... чл.45 ст.3227;
13) не приложат на Агенцијата доказ за неговата усогласеност со чл. 45 ст.1 од овој закон на
начин на кој бара Агенцијата, имајќи ја предвид природата и големината на бизнисот со храна
(чл.45 ст.4 т.1);
14) не обезбеди редовно ажурирање на сите документи кои ја опишуваат постапката развиена
во согласност со чл. 45 ст. (1), (2), (3) и (4) од овој закон (чл.45 ст.4 т.2);
15) не ги чуваат сите документи и евиденција во временски период од две години, освен во
случаите кога заради природата на храната временскиот период е подолг (чл.45 ст.4 т.3);

Ако ви биде применет овој член со него мора да оди некој поконкретен член, затоа што овој е многу општ и не
укажува на никаква повреда на законот (многу е произволен и подложен на толкувања)
226 Овој член не може да се примени без соодветниот правилник
227 Ако сте промениле било што во било кој работен процес, промени на храна, пакување... потребно е тоа да се
запише во НАССР сертификатот, односно документот
225
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16) не ја информира Агенцијата, за секој објект под негова контрола во којшто се извршува која
било фаза од производство, преработка и дистрибуција на храната во однос на регистрација на
објектите (чл.48 ст.3);
17) ... чл.48 ст.4228; чл.48 ст.5 т.1 и 2; чл.52 ст.3;
20) произведува додатоци на храна, храна за посебна нутритивна употреба и храна
произведена со иновирани технологии без издадено одобрение од страна на Агенцијата (чл.54
ст.1);
21) произведува храна со употреба на јонизирачко зрачење или храна добиена со генетски
модифицирана организми без одобрение од страна на Агенцијата (чл.55 ст.1);
22) ... чл.57 ст.10; чл.61 ст.2; чл.61 ст.3;
25) не ги исполнува посебните хигиенски услови за храна од животинско потекло утврдени со
овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон229 (чл.62 ст.1);
26) ... чл.62 ст.2; чл.63 ст.1;
28) става идентификациона ознака на производ од животинско потекло кој не е во согласност
со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (чл.63 ст.2);
29) ... чл.63 ст.3;
30) при увозот на храна од друга земја не го пријави пристигнувањето на пратката до
официјалниот ветеринар на место на дестинација (чл.64 ст.4).
31) не дава потребна помош на Агенцијата при вршењето на официјални контроли (чл.76
ст.1);
32) ... чл.83 ст.1; чл.83 ст.2;

Не отворајте објект без да биде проверен од АХВ!!!
Ако ви биде применет овој член со него мора да оди некој поконкретен член, затоа што овој е многу општ и не
укажува на никаква повреда на законот (многу е произволен и подложен на толкувања)
228
229
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34) увезува пратки со храна и храна за животни кои не се придружени со сертификати за увоз
(чл.97 ст.1);
35) ... чл.104 ст.2 т.1; чл.104 ст.2 т.2; чл.117 ст.1 и чл.127 ст.3.
(2) Глоба од 500 € - на одговорното лице во правното лице, за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
(3) Глоба од 300 € - на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.
Чл. 133 - (1) Глоба од 5.000 € ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:
1) увезува и става во промет храна и храна за животни која не е во согласност со одредбите на
овој закон (чл.12 ст.1);
2) ... чл.13 ст.1;
3) става во промет небезбедна храна за животни (чл.27 ст.1);
4) не ја означи храната ... заради обезбедување информации за потрошувачите (чл.29 ст.1);
5) ... чл.29 ст.3;
6) ... чл.34 ст.1; чл.34 ст.2; чл.34 ст.3;
9) не соработува во активностите на надлежниот орган за избегнување или намалување на
ризикот предизвикан од храната за животни која ја набавува или снабдува (чл.34 ст.4);
10) ... чл.44 ст.2; чл.44 ст.3;
12) не соработува со АХВ во спроведувањето на одредбите од овој закон ... чл.48 ст.1;
13) ... чл.48 ст.2 т.1 и 2;
14) произведува производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната кои не се во
согласност со правилата на добра производна пракса, или ги пренесуваат своите состојки во
храната во количества што можат да го загрозат човековото здравје, да предизвикаат
неприфатлива промена во составот на храната и да предизвикаат влошување на
органолептичките карактеристики на храната (чл.56 ст.1);
15) ... чл.57 ст.1; 57 ст.5;
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17) ... чл.54 ст.2;
18) увезува храна која ... не ги исполнува одредбите од членовите 12, 43, 44, 45 и 48 на овој
закон (чл.58);
19) извезува или повторно извезува храна која во однос на хигиената не ги исполнува
одредбите од членовите 13, 43, 44, 45 и 48 на овој закон (чл.59);
20) ... чл.61 ст.1 и
21) увезуваат храна во Р.М. која не ги исполнува условите од чл. 64 ст. 3 на овој закон.
(2) Глоба од 1.500 € - на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.
(3) Глоба од 500 € - на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
Чл. 134 - (1) Глоба од 8.000 € ... ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:
1) ... чл.33 ст.1; чл.33 ст.2; чл.33 ст.3 и
4) не соработува со надлежниот орган за избегнување или намалување на ризикот
предизвикан од храна која ја набавува или снабдува (чл.33 ст.4).
(2) Глоба од 2.500 € - на одговорното лице во правното лице за прекршокот од став 1 на овој
член.
(3) Глоба од 1.000 € ќе се изрече на физичко лице за прекршок од ставот 1 на овој член.
Чл. 135 - (5) Против решенијата на Прекршочната комисија може да се поднесе тужба за
поведување управен спор пред Управен суд.
Чл. 136 - (1) Правните и физички лица кои вршат дејности утврдени со овој закон, се должни
во рок од 2 години од денот на влегувањето во сила на овој закон230 да го усогласат своето
работење (до Декември 2012).

230

16.12.2010 година
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(2) Правните и физички лица кои нема да се усогласат со одредбите од овој закон го губат
правото на вршење на дејност и се бришат од Регистарот на одобрени и регистрирани објекти
и оператори со храна.
Чл. 139 - (4) Сите објекти и оператори со храна од животинско потекло кои нема да поднесат
барање до Агенцијата за утврдување на нивниот статус во однос на усогласеноста со прописите
за безбедност на храна и ветеринарно здравство, го губат правото на вршење на дејност и се
бришат од Регистарот на одобрени и регистрирани објекти и оператори со храна.
(5) Правните и физички лица кои вршеле дејности утврдени со Законот за ветеринарно јавно
здравство, а кои не се усогласени до крајниот период од 2 години од влегувањето во сила на
Законот за ветеринарно јавно здравство, се должни да спроведат унапредување на објектите
кои не се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно здравство
согласно со роковите231.
(6) Правните и физичките лица кои вршат дејност утврдена со ставот (5) од овој член на ниво
на примарно производство232 се должни да спроведат унапредување ... согласно со прописите
за безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство во рок не подолг од 1 година пред
денот на пристапување на Р.М. во Е.У.
(7) Сите објекти и оператори со храна од животинско потекло, кои согласно овој закон се
предмет на одобрување од страна на Агенцијата, а кои не ги исполнуваат условите согласно
овој закон и подзаконските акти се должни да спроведат унапредување на објектите кои не
се во сообразност со прописите за безбедност на храна и ветеринарно здравство.
Овој член е крајно нејасен и не се знае за какви “дополнителни рокови” се говори, после тие дадени 2 години?
Значи чл. 136, ст. 1 и чл. 139, ст. 4 се премостени со ставот 5 од овој член, каде се говори за политиката на АХВ
“внимателно” да постапува за да не ги затвори операторите, кои не можат своето производство да го усогласат во
овој рок. Ако овие одредби не доведат до нерамноправност на пазарот и неправилна и селективна примена на
законите, тогаш треба да се поздрави ваквиот пристап на АХВ.
232 Значи, примарното производство засега е ослободено од било какви обврски за подобрувања.
231
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(8) Субјектите од ставот (7) на овој член се должни, во рок од 6 месеци од денот на
преоцената, да поднесат барање за привремено одобрување со план за унапредување на
објектот и усогласување на своето работење согласно со прописите за безбедност на храната и
ветеринарно здравство и релевантните прописи на Е.У. до Агенцијата на нејзино одобрување.
Доколку планот е оценет како прифатлив му се издава привремено одобрение за објектот со
временска рамка на отстранување на несообразеностите. По завршувањето на постапката
на унапредување на објектот, а најмалку 6 месеци пред датумот наведен во став (10) на овој
член, операторите со храна од животинско потекло се должни да поднесат барање за постојано
одобрение согласно со овој закон233.
(9) Објектите и операторите со храна кои нема да достават барање за привремено одобрување
и план за унапредување на објектот или субјектите чија пријава нема да биде одобрена
односно не го испочитуваат преодниот период за усогласување го губат правото на вршење на
дејност и се бришат од Регистарот на одобрени и регистрирани објекти и оператори со храна
од животинско потекло.
(10) По исклучок од ставот (9) на овој член234, објектите и операторите со храна од животинско
потекло, кои се проценети како несообразни со барањата на Европската унија од аспект на
структуралните барања, може да продолжат со вршење на својата дејност под условите
утврдени за локализирана активност, а во согласност со другите одредби од овој закон до 1
година пред денот на пристапување на Р.М. во Е.У.

Тоа значи 6 месеци пред датумот за влез на Македонија во ЕУ. Не е јасно што дотогаш? Дали АХВ ќе постапува по
овој закон или ќе толерира?
234 Се разбира, за “исклучокот” одлучува АХВ.
233
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(11) На објектите и операторите на кои со решение на официјален ветеринар времено им
е забранета работата или на кои ...им е повлечено решението не се однесува ставот 10 од
овој член235.
Правилник
за општите барања за примарно производство и придружни операции (ПППО)
како и општите барања за храна236
Чл. 2 - (1) Одредбите на овој правилник се применуваат во сите фази на производство, преработка и
дистрибуција на храната.
(2) Одредбите од овој правилник се применуваат во примарното производство и следните придружни
операции:
- транспорт, складирање и ракување со примарните производи на местото на производство;
- транспорт на живи животни, и
- транспортни операции за превоз на примарни производи од местото на производство до објектот кога
се работи за производи од растително потекло, производи од риба и дивеч.
Општи барања за ПППО во врска со примарното производство
Чл. 3 - да обезбедат заштита од загадување на примарното производство, во секоја фаза, вклучувајќи
ги:
1) мерките за контрола на загадувањето од воздухот, почвата, водата, храната за животни, ѓубривата,
ветеринарно медицинските препарати, производите за заштита на растенијата и биоцидите, како и од
складирањето, ракувањето и исфрлањето на отпадот и

Ова значи дека АХВ и понатаму може да затвора објекти на операторите за овие споменати несообразности, но
само малите (локални) оператори, а големите ќе ги притискаат да се сообразат со овие високи барања далеку пред
да имаме датум за влез во ЕУ.
236 Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 3/12
235
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2) мерките поврзани со здравјето и благосостојбата на животните и здравјето на растенијата кои имаат
влијание врз здравјето на луѓето, програмите за мониторинг и контрола на зоонозите и зоонозните
агенси.
Чл. 4 - Операторите со храна кои одгледуваат, собираат плодови или ловат диви животни,
вклучувајќи произведување на примарни производи од животинско потекло треба:
1) да ги одржуваат чисти сите објекти во врска со примарното производство и нивните придружни
операции, вклучувајќи ги просториите за складирање и ракување со храна за животни и по чистењето да
ги дезинфицираат;
2) да ги одржуваат чисти и по чистењето да се врши дезинфекција на опремата, контејнерите, гајбите,
возилата..;
3) да ги одржуваат што е можно почисти животните наменети за колење и животните кои се наменети за
производство;
4) да користат вода за пиење или чиста вода да се спречи загадувањето;
5) да обезбедат, персоналот кој ракува со храната, да е со добра здравствена состојба и да има поминато
обука за ризиците по здравјето на луѓето;
6) да се спречи загадување предизвикано од животни и штетници;
7) да се складира и ракува со отпадот и опасните супстанции за да се спречи загадувањето;
8) да се спречи појава и ширење на заразни болести преносливи на луѓето преку храната, преземање на
превентивни мерки при воведување на нови животни и пријавување за постоење на сомнеж за појава на
такви болести;
9) да ги земат предвид резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од животни или
други примероци кои се од важност за здравјето на луѓето; и
10) правилно да ги употребуваат адитивите во храната за животни и ветеринарно медицинските
препарати.
Чл. 5 - Оператори со храна, кои произведуваат и собираат растителни производи треба да
обезбедуваат:
1) да ги одржуваат чисти просториите, опремата, контејнерите, гајбите, возилата ... и по чистењето да ги
дезинфицираат;
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2) да обезбедат услови за хигиенско производство, транспорт и складирање и чистење на растителните
производи;
3) да употребуваат вода за пиење или чиста вода за да се спречи загадувањето;
4) да обезбедат, персоналот кој ракува со храната, да е со добра здравствена состојба и да има поминато
обука за ризиците по здравјето на луѓето;
5) да спречат загадување предизвикано од животни и штетници;
6) да се складира и ракува со отпадот и опасните супстанции да се спречи загадувањето;
7) да се земат предвид резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од растенија или
други примероци кои се од важност за здравјето на луѓето; и
8) правилно да ги употребуваат производите за заштита на растенијата и биоцидите.
Чл. 6 - Операторите со храна треба да ги превземат корективни мерки за отстранување на проблемите
идентификувани во текот на официјалните контроли.
Чл. 7 - (1) Операторите со храна треба да ги чуваат во временски период од 2 години записите кои се
однесуваат на превземените мерки за контрола на опасностите.
(2) Операторите со храна треба да ги направат достапни овие информации за АХВ (Агенција) и за други
оператори со храна, непосредно поврзани меѓу себе, во синџирот на производство и промет на храна, на
нивно барање.
Чл. 8 - Операторите со храна кои одгледуваат животни или произведуваат примарни производи од
животинско потекло, водат евиденција за:
1) природата и потеклото на храната за животни;
2) ветеринарно-медицинските препарати или други третмани дадени на животните, датата на
третманот и периодите на каренца;
3) појавата на болести кои може да влијаат врз безбедноста на производите од животинско потекло;
4) резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од животни или други примероци
земени за дијагностички цели, кои имаат важност за здравјето на луѓето; и
5) сите извештаи од проверки извршени врз животни или производи од животинско потекло.
Чл. 9 - Операторите со храна кои произведуваат или собираат растителни производи, водат
евиденција за:
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

259

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

1) секоја употреба на производи за заштита на растенија и биоциди;
2) сите појави на штетници или болести, коишто може да влијаат врз безбедноста на производите од
растително потекло;
3) резултатите од сите анализи извршени врз примероци земени од растенија или други примероци, кои
имаат важност за здравјето на луѓето.
Чл. 10 - Упатствата за добра хигиенска пракса вклучуваат информации за опасностите што се појавуваат
во примарното производство и нивните придружни операции и дејствија за контрола на опасностите,
релевантните мерки дадени во Законот за безбедност на храната и прописите донесени врз основа на
овој закон. Примери за такви опасности и мерки може да вклучуваат:
- контрола на загадувањето, како што се микотоксини, тешки метали и радиоактивни материјали;
- употреба на вода, органски отпад или ѓубрива;
- правилна и соодветна употреба на производи за заштита на растенијата, биоциди и нивна следливост;
- правилна и соодветна употреба на ветеринарно-медицинските препарати и адитиви за храна за
животни и нивна следливост;
- подготовка, складирање, употреба и следливост на храната за животни;
- правилно одстранување на мртви животни, отпад и шталско ѓубриво;
- заштитни мерки за спречување на внесување на заразни болести преносливи на луѓето преку храната и
обврските за пријавување;
- постапки, пракси и методи со кои се обезбедува дека храната е произведена, ракувана, спакувана,
складирана и транспортирана во соодветни хигиенски услови, вклучувајќи и ефикасно чистење и
контрола на штетници;
- мерки поврзани со чистотата на животните наменети за колење и животните наменети за
производство; и
- мерки поврзани со водење на евиденцијата.
Општи барања за хигиена на храната за сите оператори со храна
(освен за примарното производство)
Чл. 11 - Објектите за производство и промет на храна, освен подвижните и/или привремените
објекти и автомати за храна.
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(1) Објектите за производство и промет на храна треба да се одржуваат чисти и во добра состојба.
(2) Планот, дизајнот, градбата, поставеноста и големината на објектите за производство и промет на
храна треба:
1) да овозможат соодветно одржување, чистење и/или дезинфекција, одбегнување или минимизирање
на аеробно загадување и работен простор за извршување на хигиенските барања во сите фази на
производство и промет на храна;
2) да спречуваат собирање на нечистотија, допир со токсични материјали, наслојување на честички во
храната и создавање на кондензација или несакана мувла на површините;
3) да овозможат добра хигиенска пракса, вклучувајќи заштита од контаминација, особено заштита од
штетници;
4) да овозможат ракување во соодветно контролирана температура и услови на складирање на храната
во капацитети за одржување на соодветна температура, дизајнирани да овозможат мониторирање на
температурата и нивно евидентирање.
(3) Санитарните јазли треба да се со соодветен број, да бидат достапни и поврзани со ефикасен одводен
систем. Санитарните јазли не треба директно да се отвораат во просториите во кои се ракува со храна.
(4) Соодветен број на мијалници треба да се достапни, .... доводи за топла и ладна проточна вода,
средства за миење на рацете и хигиенско сушење...треба да се одделат од просториите за миење на
храната.
(5) Во просториите за производство и промет на храна треба да постои природна и/или вештачка
вентилација. Треба да се избегне протокот на воздух да оди од загадените области во чистите области.
Системите за вентилација треба да се конструирани на начин кој овозможува лесен пристап до филтрите
и останатите делови кои бараат чистење или замена.
(6) Просториите за одржување на лична хигиена да се опремени со соодветна природна и механичка
вентилација.
(7) Просториите за производство и промет на храна треба да имаат соодветно природно и/или вештачко
осветлување.
(8) Одводите на отпадните материи треба да се соодветни за нивната намена. Да се дизајнирани и
изградени да се избегне ризик од загадување. Во случај кога одводните канали се целосно или делумно
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отворени, да се дизајнирани протокот на отпадните материи да не се движи од загадената во чистата
област, особено во делови од објектот каде што се ракува со храна која претставува висок ризик за
крајните потрошувачи.
(9) Во објектите ...да се обезбедат соодветни простории за пресоблекување на персоналот.
(10) Средства за чистење и за дезинфекција не треба да се чуваат во просториите во кои се ракува со
храната.
Чл. 12 - (1) Во објектите за производство на храна, во просториите каде храната се подготвува,
обработува и произведува, (освен подвижните и/или привремените објекти и автомати за храна, но
вклучувајќи ги просториите во средствата за транспорт), дизајнот и планот треба да овозможат примена
на добра хигиенска пракса, вклучително и заштита од загадување, помеѓу и во тек на процесите на
производство.
Овие простории треба да бидат дизајнирани со цел:
1) подните површини да се одржуваат во добра хигиенска состојба, лесно да се чистат и дезинфицираат.
Ова бара употреба на непропустливи, неапсорбирачки, нетоксични материјали кои лесно се мијат.
Подовите да овозможуваат соодветно површинско одводнување;
2) ѕидните површини да се одржуваат во добра хигиенска состојба, лесно да се чистат и дезинфицираат.
Ова бара употреба на непропустливи, неапсорбирачки, нетоксични материјали кои што лесно се мијат и
мазни површини со висина соодветна на процесот на производство;
3) таваните, а во случај кога нема тавани, внатрешната површина на покривот, и висечките елементи и
инсталации да се изградени и изработени на начин кој оневозможува собирање на нечистотија и
кондензација, раст на несакана мувла и наслојување на честички;
4) прозорците и останатите отвори да се градат на начин кој оневозможува собирање на нечистотија.
Оние кои што се отвораат кон надворешната средина, се зацврстуваат со окна за заштита од инсекти,
кои лесно се отстрануваат за чистење. Кога преку отворените прозорци може да се предизвика
загадување, да останат затворени во текот на производството;
5) вратите лесно да се чистат и дезинфицираат. Да се употребуваат на мазни и неапсорбирачки
површини; и
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6) површините во просториите каде што се ракува со храна и особено оние кои доаѓаат во допир со
храната да се одржуваат во добра хигиенска состојба и лесно се чистат и се дезинфицираат. Ова бара
употреба на мазни, не’рѓосувачки и нетоксични материјали кои лесно се мијат.
(2) Операторите со храна треба да обезбедат соодветни простории, за чистење, дезинфицирање и
складирање на средства за чистење и опремата. Овие простории треба да се изградени од материјали
отпорни на ’рѓосување, кои што лесно се чистат и имаат соодветно снабдување со топла и ладна вода.
(3) Операторите со храна треба да обезбедат соодветен број на простории за миење на храната. Секој
мијалник или било која просторија за миење на храната треба да има соодветно снабдување со топла
и/или ладна вода за пиење да се одржуваат чисти и да се дезинфицираат.
Чл. 13 - (1) Одредбите на овој член се применуваат на подвижните и/или привремените објекти
(саеми/панаѓури, мобилни возила дизајнирани за продажба на храна) и автомати за храна.
(2) Овие објекти треба да бидат поставени, дизајнирани и изградени, за да се одржуваат чисти и во добра
состојба и да се избегнува ризикот од загадување, посебно од животни и штетници;
(3) Овие објекти треба:
1) да имаат простории за одржување на лична хигиена на персоналот (простории за миење и сушење на
раце, санитарни јазли, пресоблекување);
2) да имаат работни површини кои доаѓаат во допир со храната, кои треба да се во добра состојба, лесно
да се чистат и да се дезинфицираат. Материјалите од кои се изградени... да бидат мазни, не’рѓосувачки,
нетоксични и лесно да се мијат;
3) чистење и дезинфекција на приборот за работа и опрема;
4) прехранбениот производ да се чисти/мие, чистењето да се прави во хигиенски услови;
5) да имаат обезбеден приклучок и довод на топла и/или ладна вода за пиење;
6) да се обезбедат простории за складирање и нештетно отстранување на опасни и/или нејастиви
супстанции и отпад (без разлика дали течни или цврсти);
7) да обезбедат простории и/или постапкии за одржување и следење на температурните услови за
одржување на храната;
8) прехранбените производи да се ставаат во промет така што да се избегне ризикот од загадување.
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Чл. 14 - (1) Транспортните средства и/или садовите за транспорт на храна треба да се одржуваат
чисти и во добра состојба, да ја заштитуваат храната од загадување, да се дизајнирани и конструирани за
соодветно чистење и/или дезинфекција.
(2) Садовите во возилата и/или контејнерите не смее да се употребуваат за превоз на ништо друго освен
за храна.
(3) Кога транспортните средства и/или садовите за транспорт, освен за храна се употребуваат за превоз
и на други производи или за едновремен превоз на различна храна, треба да се воведе ефикасно физичко
одделување на производите.
(4) Храна во рефус во течна, зрнеста форма или во прав се пренесува во транспортни средства и/или
контејнери/цистерни наменети за транспорт на соодветниот вид на храна.
Таквите контејнери се означуваат на јасно видлив начин и трајно на службен јазик на Р.М. означен со
зборовите „само за храна”.
(5) Кога транспортните средства и/или контејнерите за транспорт се употребуваат за превоз на други
производи освен храна или за транспорт на различна храна, треба ефикасно да се исчистат помеѓу двата
утовари за да се избегне загадување.
(6) Храната во транспортните средства и/или контејнерите за транспорт на храна треба да се заштитени
од загадување.
(7) Кога е потребно, садовите во транспортните средства и/или контејнерите за транспорт на храна
треба да се во состојба да ја одржуваат соодветната температура на храната и да овозможуваат
мониторинг на температурата.
Чл. 15 - (1) Сите предмети, уреди и опрема со кои храната доаѓа во контакт треба:
1) ефикасно да се чистат и дезинфицираат. Тоа треба да се врши доволно често за да се избегне
загадување;
2) да се конструирани, направени од соодветни материјали и да се одржуваат во исправна состојба и
услови;
3) да се конструирани, направени од соодветни материјали и да се одржуваат во исправна состојба и
услови кои овозможуваат лесно чистење и дезинфицирање, освен котејнерите и пакувањата за
еднократна употреба; и
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4) да се поставени на начин со кој се овозможува соодветно чистење на опремата и околината.
(2) Кога тоа е потребно, опремата треба да е поврзана со соодветна контролна направа за да се гарантира
исполнување на целите на овај правилник.
(3) Кога се употребуваат хемиски додатоци за спречување на ’рѓосување на опремата и контејнерите,
истите се употребуваат во согласност со добрата производна и добрата хигиенска пракса.
Чл. 16 - (1) Отпадоците од храна, нус производите кои не се јадат и останатите отпадоци, треба да се
отстранат од просториите во кои се држи храната во најкус можен рок.
(2) Отпадоците се отстрануваат во затворени контејнери. Овие контејнери треба да се соодветно
конструирани, да се чуваат во добри услови, лесно да се чистат и дезинфицираат.
(3) Складирањето и одстранувањето на отпадоците се врши под утврдени процедури. Складиштата за
отпадоци треба да се држат чисти и да оневозможат влез на животни и штетници.
(4) Отпадот треба нештетно да се отстрани на начин кој овозможува заштита на животната средина и не
претставува директен или индиректен извор на загадување.
Чл. 17 - (1) Операторите со храна треба да обезбедат соодветно снабдување со вода за пиење.
(2) Чиста вода може да се употребува со сите производи од риба.
(3) Чиста морска вода може да се употребува со живи бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и
морски гастроподи и за надворешно миење.
(4) .. да се обезбедат простории и постапки за снабдување со чиста вода, за да не е извор на загадување.
(5) Кога се употребува вода која не е за пиење, (вода за контрола на пожари, производство на пареа,
ладење и сл.), треба да циркулира во одреден идентификуван и обележан систем. Оваа вода не треба да е
поврзана со системот за водата за пиење, ниту одлив во системот за водата за пиење.
(6) Рециклираната вода, употребена во преработката или како состојка, да не претставува ризик од
загадување, да е со ист стандард како водата за пиење, освен доколку и докажат на Агенцијата дека
квалитетот на водата не може да влијае врз храната.
(7) Мразот кој доаѓа во допир со храната или кој може да ја загади храната е од вода за пиење или кога се
употребува за ладење на цели производи од риба е од чиста вода. Се прави, ракува и чува во услови кои
го заштитуваат од загадување.
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(8) Пареата, која директно доаѓа во допир со храната, да не содржи супстанции кои се ризик за здравјето
на луѓето или може да ја загадат храната.
(9) Кога храната термички се третира во херметички затворени контејнери, да се обезбеди дека водата
употребена за ладење на контејнерите по термичкиот третман не е извор на загадување на храната.
Чл. 18 - (1) Секое лице, кое ракува со храна треба да одржува висок степен на лична хигиена и да носи
соодветна, чиста работна облека и кога е потребно и заштитна облека.
(2) Лице заболено или носител на болест која може да се пренесе преку храната, или лице со
инфицирани рани, инфекции на кожата, гнојници и диареа, не смее да ракува со храна, ниту пак да има
пристап во просторот во која се ракува со храната, да нема директно или индиректно загадување. Секое
лице вработено во бизнис со храна и кое доаѓа во допир со храната, веднаш треба да го извести
операторот со храна за симптомите или појавата на болеста.
Чл. 19 - (1) Операторот со храна не треба да прифаќа суровини или состојки, освен живи животни, ниту
пак друг материјал употребен во преработените производи, доколку се загадени со паразити, патогени
организми или токсични, разградени или страни супстанции, до тој степен што дури и по хигиенска
примена крајниот производ би бил несоодветен за исхрана на луѓето.
(2) Суровините или состојките кои се складираат се чуваат во услови кои ќе оневозможат штетно
разградување на храната и ќе заштитат од загадување.
(3) Во сите фази на производство, преработка и дистрибуција, храната се заштитува од загадување кое
може да се пренесе врз храната и да ја направи несоодветна за исхрана на луѓето, штетна за здравјето
или загадена.
(4) Соодветни постапки се воведуваат за контрола на штетниците, за спречување пристап на домашните
животни каде храната се приготвува, ракува или складира.
(5) Суровините, состојките, полупроизводите и крајните производи, кои лесно може да ја поддржат
размножувањето на патогени микроорганизми или создавање на токсини, не се чуваат на температура
која може да резултира со ризик по здравјето на луѓето.
Студениот синџир на одржување на храната не смее да се прекинува. Дозволени се ограничени периоди
на прекинување на студениот синџир за да се применат практичните постапки при ракувањето во тек на
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подготовката, превозот, складирањето, изложувањето и служењето на храната, доколку тоа не
претставува ризик по здравјето на луѓето.
Операторите со храна треба да имаат простории за одделно складирање на суровините и преработените
материјали и ладилници за нивно складирање.
(6) Кога храната треба да се чува или служи разладена, истата треба да се олади во најкус можен рок по
фазата на термичка обработка или крајната фаза на преработка.
(7) Одмрзнувањето на храната треба да се прави на начин со кој се намалува ризикот од раст на патогени
микроорганизми или создавање на токсини во храната. Во случај, кога течноста од процесот на
одмрзнување може да претставува ризик за здравјето на луѓето, треба соодветно да се дренира.
(8) Опасните и/или супстанции кои не се јадат, вклучувајќи ја и храната за животни, треба да се
соодветно означени и да се складираат одделно и во обезбедени садови.
Чл. 20 - (1) Материјалот за завиткување и пакување на храната не треба да биде извор на загадување.
(2) Овој материјал треба да се чува на таков начин што не е изложен на ризик од загадување.
(3) Операциите за завиткување или пакување на храната треба да се вршат да се избегне загадување на
производите. Во случаи на конзерви или тегли, истите треба да се чисти и неоштетени.
(4) Материјалот за завиткување и пакување на храната кој повторно се употребува за завиткување и
пакување на храна, треба лесно да се чисти и дезинфицира.
Чл. 21 - За храната која се пушта на пазарот во херметички затворени контејнери се применува
следното:
1) Секој процес со термички третман што се применува врз непреработени производи или за
понатамошна преработка на преработен производ:
а) треба да ја зголеми температурата на секој дел од третираниот производ до одредена температура за
одреден временски период, и
б) треба да го спречи загадувањето на производот во текот на процесот;
2) Треба да обезбеди дека процесот кој се применува ги постигнува посакуваните цели, при што
операторите со храна, редовно ги проверуваат основните релевантни параметри (особено
температурата, притисокот, запечатувањето и микробилогијата), вклучувајќи употреба и на автоматски
направи;
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3) Процесот кој се применува треба да е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
(пастеризација, ултрависока температура или стерилизација).
Чл. 22 - Операторите со храна треба да обезбедат дека:
1) лицата кои ракуваат со храната се надгледуваат и имаат добиено инструкции и/или обука за прашања
поврзани со хигиена на храната;
2) лицата одговорни за развој и одржување на постапките засновани врз НАССР принципите и
операциите од релевантните упатства, минале низ соодветна обука за примена на НАССР принципите, и
3) се почитуваат сите барања од Законот за безбедност на храната за обука на лицата кои работат во
одредени прехранбени сектори.
Чл. 23 - Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
санитарно хигиенски услови за производство на храната („Службен весник на РМ” бр. 32/06 и 35/09).

Правилник237
за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на
барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на
трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност 238
Чл. 2 (1) Операторот со храна кој е заинтересиран да добие сертификат за безбедност до АХВ поднесува
барање.
(2) Кон барањето за добивање на сертификат за безбедност од операторот се приложува следната
документација:
- одобрение за отпочнување со производство на храна,
- производна спецификација на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со
храната за извоз,
- резултат од извршена лабораториска анализа на храната и на производите и материјалите што доаѓаат
во контакт со храната наменети за извоз,
237
238

Врз основа на Законот за безбедност на храната („Службен весник на РМ“ бр.157/10, 53/11 и 1/12)
Службен весник на РМ, бр. 68 од 19.5.2011 година
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- доказ за исполнетост на барањата за безбедност на храната и на производите и материјалите што
доаѓаат во контакт со храната кои ги бара земјата увозник и
- доказ за уплатени средства за издавање на сертификат за безбедност.
Чл. 3 По приемот на барањето и документацијата се утврдува исполнетоста на условите за издавање на
сертификат согласно прописите за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат
во контакт со храната и доколку се исполнети, се издава сертификат за безбедност.
Чл. 6 Висината на трошоците во постапката за издавање на сертификат за безбедност изнесува 3.000,00
денари.

Правилник239
за формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од неживотинско
потекло, формата и содржината на регистарот на објекти и оператори со храна од животинско
потекло, формата и содржината на барањето за регистрација и начинот на регистрација на
операторите со храна и објектите240
Чл. 4 - (1) Операторите со храна барањето за регистрација го поднесуваат до Подрачните единици на
АХВ.
(2) Во случаите кога се регистрираат индустриски објекти и оператори со храна, барањето за
регистрација се поднесува во АХВ.
Чл. 5 - Барањето за регистрација на објектите и операторите со храна во прилог содржи:
1) фотокопија од решение за упис во Централен Регистер на РМ;
2) доказ за право на користење на објектот;
3) доказ за уплатени административни такси и трошоци и
4) изјава потпишана од овластено лице, која е составен дел на барањето, дека се исполнети условите за
вршење на активноста/дејноста утврдени со прописите од областа на безбедност на храна.
239
240

Врз основа на Законот за безбедност на храната (Службен весник на РМ, бр. 157/10, 53/11 и 1/12)
Службен весник на РМ, бр. 49 од 12.4.2011 година

Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

269

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Чл. 6 - (1) По извршен упис во Регистар ...им се издава извод од Регистарот на објекти и оператори со
храна.
(2) Изводот го издава лицето што го извршило регистрирањето или инспекторот кој го извршил
регистрирањето во Подрачната единица на АХВ.
Чл. 7 - (1) По извршената регистрација во Подрачните единици на АХВ, инспекторите за храна и
официјалните ветеринари, спроведуваат официјални контроли во објектите, вршат увид и ги
споредуваат податоците од регистрацијата со фактичката состојба на објектите и операторите со храна.
(2) Во случаите на регистрација на индустриски објекти и операторите со храна, комисија од АХВ врши
увид и утврдува дали во индустрискиот објект се исполнети условите за вршење на
активноста/дејноста, по што се постапува по барањето за регистрирање.
Чл. 8 - (1) Во Регистарот на објекти и оператори со храна се регистрира и секоја промена на условите за
вршење на активностите, просториите или престанокот на работа на операторите со храна и објектите
врз основа на поднесена пријава од оператори со храна до Подрачните единици на АХВ.
(3) Во случај на вршење нова дејност во веќе регистриран објект или при промена на операторот со
храна, регистрирањето се врши по поднесено барање за регистрација до Подрачните единици на АХВ (чл.
4 од овој правилник).
Чл. 9 - Од Регистарот на објекти и оператори со храна се бришат објектот и операторот со храна:
1) на барање на операторот со храна;
2) поради престанок на вршење на дејност за време подолго од 6 месеци;
3) поради престанок на исполнување на условите утврдени со прописите за безбедност на храната.
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Правилник241
за процедурите за применување на НАССР принципите од страна на операторите со храна како и
начинот на верификување на овие процедури од надлежниот орган 242
Чл. 3 - (1) Операторот со храна треба да обезбеди предусловни програми за спроведување на НАССР во
поглед на хигиена на храната и тоа:
а) безбедност на водата и мразот;
б) хигиена на површините кои доаѓаат во контакт со храна;
в) хигиенска и здравствена состојба на персоналот;
г) спречување на вкрстена контаминација;
д) одржување на просториите за лична хигиена;
ѓ) заштита на храната од загадувачи;
е) управување со отпад;
ж) повлекување на производот и следливост;
з) обука на персоналот;
ѕ) контрола на штетници;
и) правилно означување и безбедно складирање и користење на токсични соединенија;
ј) контрола на набавките/добавувачите;
к) транспорт и складирање.
(2) Насоките за спроведување на Добра Хигиенска Пракса (ДХП) и Добра Производствена Пракса (ДПП)
вклучуваат:
а) критериуми (што се бара);
б) мониторинг (што, како, кога и кој);
в) корективни активности (доколку нешто не е во ред)
г) евиденција (физички докази);
д) верификација (проверка дали се во функција).
241
242

Врз основа на Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на РМ, бр.114/07)
Службен весник на РМ, бр. 113 од 09.09.2008 година
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(4) При идентификацијата на опасноста, вршењето проценка и последователните активности за
дизајнирање и примена на НАССР системот, треба да се обрне внимание на влијанието на суровините,
адитивите, ДПП, улогата на процесот на производство во контролата на опасностите, евентуалната
крајна употреба на производот, одделни категории на потрошувачи, како и епидемиолошката состојба
поврзана со безбедноста на храната.
(5) При примената на НАССР треба да се изврши негова ревизија и доколку е потребно да се направат
неопходни промени при модификација на производот, процесот или било кој чекор. Во примената на
НАССР важно е да се внесе флексибилност, земајќи ја во предвид природата и големината на соодветната
активност.
(6) Основниот НАССР систем се состои од 12 чекори кои се организирани во логичен редослед.
Чл. 4 - Воведни чекори
(1) Операторите со храна треба да формираат НАССР тим, кој ги има во предвид сите делови од бизнисот
со храна кои се однесуваат на производот, знаење и искуство соодветно за одреден производ и неговото
производство (преработка, складирање и дистрибуција), неговата употреба и потенцијалните опасности.
Во тимот треба да се вклучи кадар на повисоко ниво на управување.
(2) Каде што е потребно, на тимот ќе му помагаат надворешни експерти за проценка и контрола на
критичните точки.
(3) НАССР тимот може да вклучи експерти:
(а) од областа на биолошките, хемиските и физичките опасности поврзани со одредена група на
производи;
(б) кои се одговорни или се во тесна врска со техничкиот процес на производство на одреден производ,
кои имаат практично познавање за хигиената и функционирањето на објектот за производство и
опремата;
(в) лице кое има посебно познавање од областа на микробиологијата, хигиената или технологијата на
храна.
(4) Едно лице може да биде вклучено во остарувањето на повеќе наведени активности, при што сите
соодветни информации треба да му бидат достапни на тимот за да се потврди дека воспоставениот
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систем е соодветен. Во објекти каде нема ангажирано експерти, потребните информации можат да се
добијат од друг извор (консултации, водичи за добра хигиенска пракса итн.).
(5) НАССР тимот го утврдува предметот на уредување на НАССР планот кој содржи кој сегмент од
ланецот на храна е вклучен, на кој процес од бизнисот и на кој вид на опасност треба да се насочи
(биолошка, хемиска и/или физичка).
(6) НАССР тимот треба да изготви целосен опис на производот, со информации за безбедноста на
производот, како:
(а) состав (суровини, состојки, адитиви и др.);
(б) структура и физичко-хемиски карактеристики (цврста, течна состојба, гел, емулзија, содржина на
влага, pH и др.);
(в) преработка (загревање, замрзнување, сушење, посолување, чадење и др. и до кој степен);
(г) пакување (херметичко, вакуум, модифицирана атмосфера);
(д) услови за складирање и дистрибуција;
(ѓ) рок на трање (“произведено на” или “употребливо до”);
(е) упатства за употреба;
(ж) сите применливи микробиолошки и хемиски критериуми.
(7) НАССР тимот ја дефинира оригиналната или очекуваната употреба на производот.
(8) НАССР тимот треба да изготви детален органограм со технички податоци со влучени чекори во
производниот процес, задоцнувањата за време или помеѓу чекорите, од приемот на суровини до ставање
во промет на крајниот производ, преку подготовката, преработката, пакувањето, складирањето и
дистрибуцијата. Техничките податоци вклучуваат:
(а) план на работните и помошните простории;
(б) поставеност и карактеристики на опремата;
(в) редослед на сите чекори од процесот (вклучувајќи и додавање на суровини, состојки или адитиви и
задоцнувањата во текот или помеѓу чекорите);
(г) технички параметри на операциите (посебно време и температура, вклучувајќи ги и задоцнувањата);
(д) движење на производите (вклучувајќи ја и потенцијалната вкрстена-контаминација);
(ѓ) одвоеност на чистите и нечистите простории (или простории со висок/низок степен на ризик);
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(е) процедури за чистење и дезинфекција;
(ж) хигиенска состојба на објектот;
(з) план за движење на персоналот и хигиенска пракса;
(ѕ) услови за складирање и дистрибуција на производот.
(9) По изготвувањето на органограмот, НАССР тимот треба да го потврди на лице место во текот на
работниот процес. Секоја забележана девијација мора да резултира со измени во оригиналниот
органограм.
Чл. 5 - Анализа на ризик
(1) Операторите со храна треба да извршат идентификација на опасностите кои треба да се спречат,
елиминираат или намалат на прифатливо ниво (анализа на ризик), при што треба да се земе во предвид
следново:
1) Листа на опасности која содржи:
а) листа на потенцијалните биолошки, хемиски и физички опасности кои може да се појават во секоја
фаза од процесот, набавката и складирањето на суровините и состојките и задоцнувањата за време на
производството;
б) да се идентификува кои видови на опасности при нивното елиминирање или намалување на
прифатливо ниво влијаат на производството на безбедна храна. При спроведувањето на анализа на
ризик, треба да се земе во предвид:
- евентуалната појава на опасностите и сериозноста од нивните негативни ефекти по здравјето;
- квалитативната и квантитативната проценка на присуството на опасности;
- преживувањето или мултипликацијата на патогените микроорганизми и неприфатливата генерација
на хемикалии во интермедијарните производи, крајни производи, линија на производство или линија на
животната средина;
- создавање или одржување на токсини или други штетни производи од метаболизмот на
микроорганизмите, хемикалии или физички агенси или алергени во прехрамбените производи;
- контаминацијата (или реконтаминацијата) на суровини, меѓупроизводи или крајни производи од
биолошка природа (микроорганизми, паразити), од хемиска или физичка природа;
- дека контаминацијата може да биде намерна.
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в) кои контролни мерки, доколку постојат, може да се применат за секој вид опасност.
2) Листи со контролни мерки, односно активности кои треба да се преземат за да ги спречат
опасностите, да ги елиминираат или да го намалат нивното влијание или појава на прифатливо ниво.
(2) Може повеќе од една контролна мерка за контрола на идентификуваната опасност и повеќе од една
опасност може да се контролира со една контролна мерка. (на пр.: пастеризација или контролирана
термичка обработка може го намалат степенот на Салмонела и на Листериа).
(3) Контролните мерки да бидат поткрепени со детални процедури и спецификации за да се обезбеди
нивна ефективна имплементација. (на пр. детален распоред за чистење, прецизни спецификации за
термичка обработка, максималната концентрација на конзерванси кои се користат, во согласност со
прописите од областа на безбедноста на храната).
Чл. 6 - Утврдување на Критични Контролни Точки (ККТ)
(1) Операторите треба да извршат идентификација на критичните контролни точки (ККТ) во фаза или
фази во кои контролата ја спречува или елиминира опасноста или ја намалува на прифатливо ниво, при
што:
1) НАССР тимот треба да ги утврди ККТ на опасноста со помош на органограм - Дрво на одлуки за
евиденција и за оперативни цели, а може да користи и други методи. Дрвото на одлуки треба да е
применливо за секоја опасност која може да се очекува да се појави и за секоја утврдена контролна
мерка. Примената на Дрвото на одлуки треба да биде флексибилна, имајќи го во предвид целиот процес
на производство со цел да се избегнат, секогаш кога е тоа можно, непотребните ККТ. Се препорачува
обука на вработените за примена на Дрвото на одлуки.
2) При утврдувањето на ККТ треба да се:
а) осигура дека соодветните контролни мерки се ефективно дизајнирани и спроведени.
б) воведе и спроведе мониторинг систем на секоја критична точка.
Чл. 7 - Критични лимити на ККТ
(1) Операторите треба да воведат критични лимити на ККТ кои го одделуваат прифатливото од
неприфатливото за спречување, елиминирање или намалување на утврдените опасности, при што:
1) Секоја контролна мерка која е поврзана со критична точка треба да ја поттикне спецификацијата на
критичните лимити.
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2) Критичните лимити треба да се евидентираат и да одговараат на екстремните прифатливи вредности
кои се однесуваат на безбедност на храната. Тие го одделуваат прифатливото од неприфатливото и
претставуваат сет на параметри кои може да се следат или мерат и со кои може да се докаже дека
критичните точки се под контрола (такви параметри се температура, време, pH вредност, содржина на
влага, адитиви, конзерванси или ниво на сол и сл).
3) Критичните лимити може да потекнуваат од различни извори кои се еднакви со утврдените барања.
Чл. 8 - Процедури за мониторинг на ККТ
(1) Операторите треба да воведат и спроведат ефективни процедури за мониторинг на ККТ, при што
треба:
1) Програмата за мониторинг или мерење на секоја критична точка, која треба да биде евидентирна.
2) Со мониторингот или мерењата треба се да открие губење на ККТ и да се обезбедат навремени
информации за да се преземат корективни активности. Каде што е возможно, треба да се изврши
прилагодување на процесот кога резултатите од мониторингот укажуваат на губење на контролата на
ККТ. Прилагодувањата се вршат пред појава на девијацијата.
3) Мониторингот или мерењата може да бидат постојани или повремени. Кога тие не се постојани
неопходно е да се воведе фреквентност на мониторингот или мерењата.
4) Програмата за мониторинг или мерење на секоја критична точка треба да ги содржи методите,
фреквентноста на мониторингот или мерењата и процедурите за евидентирање и идентификување на
секоја критична точка, при што треба да се утврди:
а) кој треба да спроведе мониторинг и проверка;
б) кога се спроведува и
в) како се спроведува.
5) Евиденцијата поврзана со мониторинг на ККТ треба да биде потпишана од страна на лицето кое го
спровело мониторингот и се верификува од одговорните лица во објектот.
Чл. 9 - Корективни активности
(1) Операторите треба да воведат корективни активности кога мониторингот укажува дека ККТ не е под
контрола, при што:
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1) Корективната активност за секоја критична точка да биде однапред испланирана од страна на НАССР
тимот, така што ќе може да се преземе кога ќе се појави девијацијата. Корективните активности треба да
се евидентираат, при што се наведува:
а) лицето кое е одговорно за спроведување на корективната активност;
б) опис на средствата и активностите потребни да се корегира утврдената девијација;
в) преземена активност во однос на производите кои биле произведени во периодот кога процесот бил
надвор од контрола;
г) информација за преземените мерки во однос на дата, време, вид на активност, вклучени лица и
последователна верификациона проверка.
2) При спроведување на мониторингот треба да се утврди дека:
а) параметарот на кој бил вршен мониторинг претрпел девијација на неговите одредени критични
лимити, укажувајќи на губење на контрола. За да се воспостави повторно контрола, потребно е да се
преземат соодветни корективни активности;
б) превентивните мерки (проверка на опрема, проверка на лицата кои ракуваат со храната, проверка на
ефикасноста на претходно спроведените корективни мерки итн.) да се преземат доколку за иста
процедура треба постојано да се спровдуваат корективни активности.
Чл. 10 - Верификациони процедури
(1) Операторите треба да воведат процедури кои редовно ќе се спроведуваат со цел верификација, при
што треба:
1) НАССР тимот да укаже на методите и процедурите кои треба да се користат. Методите за
верификација треба да се евидентираат и да вклучат земање мостри за анализи по случаен избор,
засилени анализи и тестови на одедени критични точки, засилени анализи на меѓупроизводи и крајни
производи, испитување на состојбата при складирање, дистрибуција, продажба и користењето на
производот.
2) Фреквенцијата на верификацијата ќе зависи од карактеристиките на бизнисот (бројот на вработени,
природата на храната со која се ракува), фреквенцијата на мониторинг, активноста на вработените,
бројот на девијации откриени во одреден временски период и соодветните опасности.
3) Верификационите процедури да вклучуваат:
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а) увид на НАССР и евиденција;
б) инспекција на операциите;
в) потврда дека ККТ се под контрола;
г) валидација на критичните лимити; и
д) преглед на девијациите и диспозициите на производите; корективните активности кои се превземени
во однос на производот.
4) Фреквенцијата на верификацијата во голема мера да влијае на бројот на потребните повторни
прегледи и повлекувања на производот во случај на појава девијација која ги надминува критичните
лимити. Верификацијата се состои од следниве елементи:
а) проверка на точноста на евиденцијата и анализите на девијациите;
б) проверка на лицето кое врши мониторинг на преработката, складирањето и/или транспортот;
в) физичка проверка на процесот кој бил под мониторинг;
г) калибрација на инструментите кои биле користени за мониторинг.
5) Верификацијата да ја спроведе лице кое не е одговорно за вршење мониторинг и корективни
активности. Онаму каде што не можат да се спроведат одредени верификациони активности од страна
на ангажираните лица во производствениот процес, верификацијата треба да се спроведе во име на
производниот објект, од страна на надворешен експерт или независна трета страна.
6) Активностите за валидација да вклучат активности за потврда на ефикасноста на НАССР планот.
7) Во случај на промена, да се изврши повторен преглед на системот за да се осигура дека е се уште
валиден.
8) Промената може да се однесува на :
а) промена во суровината или во производот, условите за производство (поставеност на објектот,
опремата за производство, програмата за чистење и дезинфекција);
б) промена на условите за пакување, складирање или дистрибуција;
в) промена на употребата од страна на потрошувачите;
г) добиена информација за нова опасност која се однесува на производот.
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(2) Врз основа на верификацијата може да се утврди дека е потребно да се изврши измена на
пропишаните процедури. Измените треба да бидат целосно инкорпорирани во документацијата и
системот за водење евиденција.
Чл. 11 - Документација и водење евиденција
(1)Операторите треба да водат документација и евиденција кои се сразмерни со природата и големината
на бизнисот со храна за ефективна примена на мерките, при што:
1) Ефикасното и точно водење евиденција е важно за воведување на НАССР системот. НАССР
процедурите треба да бидат документирани. Документацијата и водењето евиденција треба да биде
соодветна со природата и големината на операцијата и да му помогне на операторот да верификува дека
НАССР контролите се воведени и се оддржуваат. Насоките за НАССР подготвени од страна на експерти
може да се користат како дел од документацијата, ако ги содржат посебните операции на храната која се
произведува во производниот објект .
2) Документите треба да бидат потполнети и потпишани од страна на одговорно лице на објектот.
3) Документацијата може да содржи особено:
а) анализа на ризик;
б) одредување на ККТ;
в) одредување на критичен лимит;
г) модификации на НАССР системот.
4) Евиденцијата содржи:
а) активности за мониторинг на ККТ;
б) девијации и корективни активности;
в) верификациони активности.
(2) Системот за водење евиденција треба да биде ефективен и лесно разбирлив за вработените. Тој треба
да биде интегриран во постоечките операции и да ја користи постоечката документација, како што се
испратници и контролни листи за евиденција, на пример, на температурата на производот.
Чл. 12 - Начин на спроведување на НАССР принципите од операторите со храна
Операторот треба да обезбеди целиот персонал да биде обучен и запознаен со утврдените опасности,
критичните точки во процесот на производство, складирање, транспорт, дистрибуција и со
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корективните активности, превентивните мерки и процедурите за документирање кои се користат во
процесот на прозводство на дадениот производ.
Чл. 13 - (1) Операторите со храна и трговците треба да обезбедат:
а) лицата кои ракуваат со храна да бидат надгледувани, да им бидат доставени упатства и/или да се
обучени за активностите поврзани со хигиена на храната соодветни за работата која ја спроведуваат;
б) лицата одговорни за Добра производствена пракса и НАССР системот, да имаат поминато соодветна
обука.
(2) Операторите со храна и трговците треба да ги применуваат следниве специфични хигиенски мерки:
а) да бидат во согласност со микробиолошките критериуми за производи од животинско потекло
согласно прописите од областа на безбедноста на храната;
б) да ги применуваат процедурите кои се неопходни за да се остварат поставените цели;
в) усогласеност со условите за контрола на температурата на производите од животинско потекло;
г) одржување на ладниот ланец;
д) земање мостри и лабораториски анализи на производите од животинско потекло.
(3) Операторите со храна и трговците треба:
а) да обезбедат доказ за надлежниот орган за спроведување на НАССР системот на начин на кој го има
предвидено надлежниот орган, според природата и големината на објектот за производство на храна;
б) редовно се ажурираат сите документи кои ги содржат процедурите на НАССР системот;
в) да ги чуваат сите документи и целокупната евиденција во период кој е одреден како минимум за рок
на употреба на производот од животинско потекло;
г) да му помагаат на надлежниот орган при спроведувањето на службените контроли на производите од
животинско потекло.
(4) Операторите ќе обезбедат и технолошка документација за произведените производи од животинско
потекло, вклучувајќи го следново:
а) дефиниција за производот, која вклучува податоци за името, заштитниот знак, составот на готовиот
производ и неговата намена;
б) класификација на производот, каде технолошката документација се однесува на храна за чие
производство се користени исти суровини и не се разликува од оние кои се наведени на амбалажата;
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в) технички услови кои ги дефинираат суровините кои се користени, адитивите, зачините, материјалите
за пакување и други материјали кои се потребни за производство и пакување;
г) хигиенски, здравствени и квалитативни критериуми и стандарди - органолептички, физичко-хемиски,
токсиколошки, микробиолошки миколошки, кои треба да ги исполнува готовиот производ;
д) методи за земање мостри и методи за лабораториски анализи за одредување на критериумите;
ѓ) опис на технолошкиот процес со прикажување на фазите и процесите за производство, факторите и
условите за овие операции;
е) методи за пакување, означување и здравствено обележување на готовиот производ;
ж) складирање и транспорт на производот со одредување на рокот на траење и посебните услови за
складирање и транспорт;
з) опис и систем за спроведување на контрола во производството:
- контрола при приемот на суровините, материјалите за пакување и другите материјали;
- технолошка контрола на фазите и процесите на производство;
- контрола на фазата на испраќање на готовиот производ за човечка исхрана за негова усогласеност со
пропишаните стандарди;
ѕ) документација, која ќе ја придружува секоја серија на произведени производи при нивното ставање во
промет.
(5) Секој оператор со храна треба да води евиденција за технолошката документација за сопствените
произведени производи.
Чл. 14 - Службена контрола
Службените контроли за спроведување на НАССР системот се вршат од надлежниот орган, со
мониторинг, надзор, верификација, увид, инспекција, земање мостри и анализи (тестирање).
Чл. 15 - (1) Службените контроли се вршат со одредена фреквентност, со цел да се осигура безбедноста
на производот, земајќи ги во предвид:
а) утврдените ризици поврзани со храната, производството, употребата на храната или било кој процес,
материјал, супстанција, активност или операција која може да влијае на безбедноста на храната;
б) претходната евиденција на операторот;
в) документирано утврдена неусогласеност со пропишаните услови за време на претходните проверки;
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г) веродостојност на проверките од страна на операторот кои се веќе спроведени;
д) било која друга информација која може да укаже на неусогласеност со пропишаните барања.
(2) Службените контроли се спроведуваат:
а) со вршење увид на Добрата хигиенска пракса (ДХП);
б) со вршење увид на Добрата производствена пракса (ДПП);
в) со вршење увид на НАССР процедурите;
г) со други активности од службеното лице кое врши увид за безбедност на производот.
Чл. 16 - (1) Спроведувањето увид на ДХП и ДПП го верификува извршувањето и исполнувањето на
следните активности од операторите:
а) анализа и преглед на информациите кои се однесуваат на ланецот на производство на храна;
б) конструкција и одржување на просториите и опремата;
в) хигиенската состојба во ланецот на храна;
г) хигиена и здравствена состојба на персоналот;
д) обука на персоналот за хигиенски и оперативни процедури;
ѓ) контрола на штетници;
е) безбедност на водата;
ж) контрола на температурата за складирање на производите;
з) контрола на производите во фазата на прием и испорака, како и сите придружни информации;
(2) Спроведувањето и евиденцијата на ДХП и ДПП се врши со контролни листи, во кои се внесуваат
резултатите од извршениот увид.
(3) Контролните листи се изработуваат во две копии, потпишани од официјалниот ветеринар и
операторот. Едната копија останува кај официјалниот ветеринар, а другата кај операторот.
Чл. 17 - (1) Целта на спроведување увид на НАССР процедурите е:
1) Верификација на соодветното и непрекинато спроведување на процедурите од операторите.
2) Осигурување дека производството, транспортот и ставањето во промет на суровините и производите
од животинско потекло ги исполнуваат специфичните услови и дека производите од животинско
потекло:
а) се во согласност со микробиолошките критериуми;
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б) се во согласност со условите кои се однесуваат на резидуи, контаминенти и недозволени супстанции;
и
в) не содржат физички опасности.
(2) Спроведувањето и евиденцијата на увидот на НАССР се врши со помош на контролни листи, во кои се
внесуваат резултатите од извршениот увид.
(3) Контролните листи се изработуваат во две копии, потпишани од официјалниот ветеринар и
операторот. Едната копија останува кај официјалниот ветеринар, а другата кај операторот.
Чл. 18 - (1) При спроведување на увидот, официјалниот ветеринар:
а) проверува дали персоналот и неговите активности ... се во согласност со пропишаните барања ;
б) спроведува верификација на евиденцијата која ја води објектот за производство;
в) зема мостри за лабораториски анализи;
г) ги документира сите спроведени активности и заклучоци од увидот.
(2) официјалниот ветеринар може да изврши испитување на практичната примена на знаењето и
вештините на персоналот, да се потврди дека персоналот ги исполнува пропишаните барања и се
придржува кон пишаните процедури.
Резултатите од испитувањето се приложуваат кон извештајот од контролата.
(3) Видот и фреквенцијата на увидот зависат од проценката на ризикот на секој производствен објект.
(4) Официјалниот ветеринар редовно врши:
а) проценка на видот и количината на суровини, производи од животинско потекло и производи кои
потекнуваат од нус производи од животинско потекло, кои се произведени и/или складирани во
објектот и се под контрола;
б) проценка и одредување на степенот на опасност во секоја фаза од производството и ставањето во
промет;
в) проценка на усогласеноста на евиденцијата која ја води операторот со условите за безбедност на
производите.
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Правилник243
за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на
службените контроли на млекото и млечните производи 244
Чл. 6 (1) Производителот на млеко или операторот кој го собира млекото треба да обезбеди
исполнување на посебните барања за безбедност при производство на сурово млеко и тоа:
1) здравствени барања за животните за производство на сурово млеко;
2) барања за просториите и опремата на хигиена на одгледувалиштата за производство на сурово млеко;
3) хигиенски барања во текот на молзењето, собирањето и транспортот;
4) барања за сурово млеко.
Чл. 7 - (1) Суровото млеко исправно за исхрана треба да се добие од животни кои ги исполнуваат
барањата за:
1) општа здравствена заштита на животните;
2) производство на сурово млеко исправно за исхрана на луѓе;
3) превентива и контрола на одредени заразни болести кај животните.
Чл. 8 - (1) Животните од кои се добива сурово млеко исправно за исхрана на луѓето треба:
а) да ги исполнуваат барањата за здравствениот статус на животните;
б) да не потекнуваат од одгледувалишта, објекти, подрачја или делови од подрачја кои се предмет на
рестрикции од аспект на здравствената заштита на животните.
(2) За животните производителот треба да поседува Уверение за исполнување на здравстениот статус на
животните согласно Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата и Програмата
за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата.
Чл. 9 - (1) Суровото млеко е исправно за исхрана на луѓе ако е добиено од животни кои:
(а) не покажуваат никакви симптоми на инфективни болести кои би се пренеле на луѓето со млеко;
Службен весник на РМ бр. 151 од 14.12.2007 година
Врз основа на Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со
храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002), и Законот за ветеринарно јавно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2007)
243
244
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(б) се во општа добра здравствена состојба, немаат знаци на болест што би можело да доведе до
контаминација на млекото и особено, кои не страдаат од инфекции на гениталниот тракт кои се
карактеризираат со исцедок, ентеритиси со диареја и треска, или видливи воспаленија на вимето;
(в) немаат никакви рани на вимето кои би влијаеле врз исправноста на млекото;
(г) кои не биле третирани со неодобрени фармаколошки супстанции или ветеринарно медицински
препарати и кои не подлежеле на незаконски ветеринарно здравствен третман; и
(д) се третирани со одобрени ветеринарно медицински препарати или супстанции, доколку периодот на
повлекување (каренца) е поминат.
(2) Производителот на млеко треба да води евиденција во вид на Молзен Картон.
Чл. 10 - (1) Заради добивање на сурово млеко исправно за исхрана на луѓе, животните подлежат на
превентивни и контролни мерки, во однос на:
а) бруцелоза и тоа
- крави или биволи од стада кои се слободни или официјално слободни од бруцелоза;
- овци и кози од одгледувалишта кои се официјално слободни од бруцелоза; или
- женски единки од друг вид, за видови на животни кои се приемчиви на бруцелоза, од стада кои редовно
се прегледуваат за оваа болест и кои се опфатени со Програма за контрола.
б) туберкулоза и тоа
- крави или биволи од стада официјално слободни од туберкулоза; или
- женски единки од друг вид, за видови на животни приемчиви на туберкулоза, од стада кои редовно се
прегледуваат за оваа болест и кои се опфатени во Програма за контрола. Ако козите се чуваат заедно со
крави, тогаш козите се испитуваат и тестираат за туберкулоза.
Чл. 11 - (1) По исклучок од член 10 од овој правилник, млекото може да се оцени како условно
употребливо за исхрана на луѓето, согласно барањата утврдени во став 2 од овој член.
(2) Суровото млеко, кое потекнува од животни кои не ги исполнуваат барањата во однос на бруцелозата
и туберкулозата, може да се оцени како условно употребливо за исхрана на луѓето, со одобрување од
државен ветеринарен инспектор, во следните случаи:
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(а) кај крави и биволи, доколку не покажуваат позитивна реакција на испитувањето за туберкулоза или
бруцелоза, ниту пак покажуваат симптоми на овие болести, а по термички третман, по кој млекото
покажало негативна реакција на фосфатаза тестот;
(б) кај овци и кози, доколку не покажуваат позитивна реакција на тестовите на бруцелоза, или овци и
кози кои биле вакцинирани против бруцелоза, кои не покажуваат симптоми на оваа болест, а по
термички третман, по кој млекото покажало негативна реакција на фосфатаза тестот; и
в) кај женските единки од други видови, доколку не покажуваат позитивна реакција на испитувањата за
туберкулоза или бруцелоза, ниту симптоми на овие болести, но припаѓаат на стадо каде бруцелозата или
туберкулозата се откриени, а по прегледот и по соодветен термички третман на млекото, по кој е
обезбедена негова исправност.
Чл. 12 - (1) Суровото млеко од секое животно кое не ги исполнува барањата за здравствениот статус на
животните, а особено кога потекнува од животно кое индивидуално покажува позитивна реакција на
тестот за туберкулоза или бруцелоза, се смета за млеко кое не е исправно за исхрана на луѓето.
(2) Изолацијата на животните кои се заразени или за кои постои сомневање дека се заразени со
болестите од член 9 и 10 од овој правилник, треба да е ефикасна за да се избегне секој штетен ефект врз
млекото од другите животни.
Хигиенски барања за просториите и опремата
Чл. 13 - (1) Опремата за молзење и просториите каде што млекото се складира, се ракува или лади треба
да го намали ризикот од контаминација на млекото.
(2) Просториите за складирање на млекото треба да бидат заштитени од штетници, да се одвоени од
просториите каде животните се сместени, да ги исполнуваат хигиенските барања во текот на молзењето,
собирањето и транспортот на млеко и да имаат соодветна опрема за разладување.
(3) Површината на опремата која доаѓа во контакт со млекото (садови, контејнери, цистерни, и друга
опрема наменети за молзење, собирање или транспорт) да се лесни за чистење и дезинфекција и да се
одржуваат во добра состојба, со користење на материјали кои се мазни, лесни за миење и не се токсични.
По употребата, површините на опремата да се исчистат и да се дезинфицираат. По секоја серија или
група на серии кога временскиот период меѓу истоварање и следното товарање е многу краток, најмалку
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еднаш дневно, контејнерите и цистерните кои се користат за транспорт на сурово млеко треба да се
исчистат и дезинфицираат пред повторно да се употребат.
(5) Просториите во кои млекото се складира и преработува, како и транспортните средства и опремата
која доаѓа во контакт со млекото за време на процесот на производство, преработка и транспорт треба
да ги исполнуваат барањата од овој правилник.
Хигиенски барања за молзењето, собирањето и транспортот
Чл. 14 - (1) Молзењето треба да се изведува хигиенски и да се обезбеди:
(а) дека пред да започне молзењето, боските, вимето и околните делови се чисти;
(б) дека млекото од секое животно е прегледано за органолептички или физичко-хемиски
абнормалности од страна на молзачот и дека млекото кое има такви абнормалности не се користи за
исхрана на луѓето;
(в) дека млекото од животни кои покажуваат клинички знаци на болести на вимето, не се користи за
исхрана на луѓето, а ќе се употребува според упатствата од ветеринарен лекар;
(г) идентификување на животни кои подлежеле на медицински третман и кој евентуално би пренел
резидуи во млекото, и млекото добиено од такви животни пред пропишаниот период на каренца не се
користи за исхрана на луѓето; и
(д) дека се користат само средства за промивање на боските или спрејови одобрени за употреба.
(2) млекото да се чува на чисто место дизајнирано и опремено за да се избегне контаминација. Во случај
на секојдневно собирање, млекото мора веднаш да се излади на температура не повисока од 8°C или ако
собирањето не се изведува секојдневно, тогаш на температура не повисока од 6°C.
(3) За време на молзењето и при собирање на млекото, треба да се обезбеди заштита од надворешна
контаминација и од временските услови.
(4) До местото на молзење, да има уреди лицата кои молзат и кои ракуваат со сурово млеко да ги измијат
дланките и рацете.
Чл. 15 - (1) Лицата кои го изведуваат молзењето и/или ракуваат со суровото млеко треба да носат
соодветна и чиста облека.
(2) Лицата кои го изведуваат молзењето треба да одржуваат висок степен на лична хигиена.
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Чл 16 - (1) Суровото млеко може да се транспортира во специјални цистерни, контејнери или садови.
Цистерните, контејнерите или средствата за транспорт во кои се превезува млеко не може да се користат
и за превезување на други материи.
(2) Во текот на транспортот треба да се одржува ладниот температурен режим и со пристигнување во
објектот на дестинација, температурата на млекото не смее да биде повисока од 10°C.
(3) Операторите не треба да ги исполнуваат температурните барања, доколку се исполнети барањата за
сурово млеко доколку:
(а) млекото е преработено во период од 2 часа по молзењето; или
(б) повисоката температура е неопходна поради технолошкиот процес за производство на одредени
одобрени млечни производи.
(4) Транспортните средства и контејнерите за млеко и млечни производи треба да ги исполнуваат
следниве барања:
а) нивната внатрешна површина треба да биде изработени од материјал кој може лесно да се чисти, мие
и дезинфицира;
б) треба да имаат под кој лесно се чисти и е со мазна и водоотпорна површина,
в) треба да се избегне контаминација и мешање на мириси и да поседуваат и системи за вентилација;
г) да бидат заштитени од неповолни атмосферски услови и прав;
д) посебните средства за транспорт да поседуваат уред за ладење, дополнителен извор за ладење, како и
уред за регулирање на температурата во транспортните средства со цел температурата на пратката да се
одржува константна за време на утоварот и транспортот;
ѓ) цистерните за транспорт на млекото треба термички да се изолирани и лесно да се чистат и
дезинфицират.
Барања за сурово млеко
Чл. 17 - (1) Суровото млеко треба да ги исполнува барањата за бројот на соматски клетки и бројот на
микроорганизми од член 18 од овој правилник.
(2) Мостри со сурово млеко по случаен избор треба да се проверат дали ги исполнуваат барањата од член
18. Прегледот може да се изведе од оператори кои произведуваат млеко; оператори кои собираат или
преработуваат млеко; група на оператори; или во рамка на шема за контрола.
Инспекторот ѕвони колку што сака

www.agtis.org.mk

288

Инспекциски надзор, збирка поуки и акти за деловниот сектор

Чл. 18 - (1) Операторите треба да гарантираат дека суровото млеко ги исполнува следниве барања:
а) за сурово млеко од крави:
- Број на колонии на 30°C (на мл) 100 000
- Број на соматски клетки (на мл) 400 000
б) за сурово млеко од други видови:
- Број на колонии на 30°C (на мл) 1 500 000
Чл. 19 - (1) Производителите на млеко не треба да го стават суровото млеко во промет доколку:
(а) содржи резидуи на антибиотици во количество кое го надминува максимално дозволеното ниво;
(б) вкупното количество на резидуи на антибиотски супстанции ја надминува максимално дозволената
вредност.
Чл. 20 - (1) Кога суровото млеко не е во согласност со барањата, операторите треба да преземат
корективни мерки за што го известуваат државниот ветеринарен инспектор.
Чл. 21 - (1) Сопственикот и лицето кое е одговорно за производство на млеко го известуваат државниот
ветеринарен инспектор за:
(а) видот на млекото;
(б) намената и адресата на одгледувалиштето;
(в) видот и бројот на животните.
(2) Доколку се исполнети барањата, АХВ преку државниот ветеринарен инспектор на сопственикот и
лицето кое е одговорно за животните им издава Молзен Картон и ги заведува во евиденција за
производство на сурово млеко.
(3) Сопственикот односно лицето одговорно за производство на млеко го известуваат државниот
ветеринарен инспектор и за секоја измена во погоренаведените податоци од овој член.
Посебни барања за преработка на млеко
Чл. 22 - (1) Операторите кои преработуваат млеко и произведуваат млечни производи, треба да
обезбедат исполнување и на следните посебни барања:
а) барања за сурово млеко;
б) барања за хигиената на производството;
в) внатрешен систем на контрола на критични точки (НАССР);
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г) температурен режим.
(2) Операторите треба да гарантираат дека млекото ги исполнува сите барања.
Чл. 23 - (1) Операторите кои произведуваат млечни производи треба да спроведат процедури со кои
се гарантира дека непосредно пред преработката:
(а) суровото кравјо млеко кое се користи да се подготват млечните производи има број на колонии на
30°C помал од 300 000 на мл; По исклучок, максималниот број на колонии за сурово кравјо млеко ќе се
применува само онаму каде таквото млеко ќе подлежи на термички третман, доколку не подлежело,
согласно одобрените НАССР процедури.
(б) преработеното кравјо млеко кое се користи за подготовка на млечни производи има број на колонии
на 30°C помал од 100 000 на мл.
(2) Кога млекото не ги исполнува претходно наведените барања, операторот треба да го извести
државниот ветеринарен инспектор и да преземе корективни мерки.
Чл. 24 - (1) Просториите во кои се складира и преработува млекото, како и садовите и опремата што
доаѓаат во контакт со млекото и млечните производи во текот на добивањето, преработката и
транспортот треба да ги исполнуваат барањата за хигиена на производство на млеко.
Чл. 25 - (1) Операторите со храна кои преработуваат млеко и произведуваат млечни производи треба да
воведат НАССР процедури.
Чл. 26 - (1) Операторите треба да обезбедат по прифаќањето во објектите за преработка, млекото брзо да
се олади на температура не повисока од 6°C и да се чува на таа температура се додека не се преработи.
(2) Операторите може да го чуваат млекото на повисока температура ако:
(а) преработката започнува веднаш по молзењето или во период од 4 часа по прифаќањето во објектот
за преработка;
(б) АХВ одобрила повисока температура од технолошки причини кои се однесуваат на производство на
одредени млечни производи.
Чл. 27 - (1) При термички третман на суровото млеко или млечните производи, операторите треба да
обезбедат третманот да ги задоволува барањата за безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, а
особено:
(а) Пастеризацијата се постигнува со третман кој вклучува:
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- висока температура за кратко време (најмалку 15 секунди на температура од 72°C); или
- ниска температура за долго време (најмалку 30 минути на температура од 63°C); или
- било која друга комбинација на време и температура за да се постигне еднаков ефект, таков што
производите покажуваат негативна реакција на фосфатаза тест по таквиот третман.
(б) Третман на Екстремно Високи Температури се постигнува со континуиран проток на топлина на
многу висока температура за кратко време (не повеќе од 135°C во комбинација со соодветно време) со
што ќе нема микроорганизми или спори способни за раст и развој во производи кога се чуваат во
асептички затворени контејнери на амбиетална температура; и
г) третман доволен да се обезбеди дека производите кои остануваат микробиолошки стабилни по
нивната инкубација на 30°C во период од 15 дена, на 55°C во период од 7 дена во затворени контејнери
или после било кој друг метод со кој бил применет топлотен третман.
(2) Кога донесува одлука термички да се обработува суровото млеко, операторот треба да:
(а) се придржува кон процедурите кои се утврдени согласно принципите на HACCP и согласно прописите
од областа на ветеринарното здравство; и
(б) се придржува кон барањата на АХВ дадени при одобрување на објектите или при спроведувањето на
прегледите.
(в) води соодветна евиденција (запис за температурата и времетраењето на термичкиот третман).
Чл. 28 - (1) Затворањето на готовиот производ наменет за директна конзумација од потрошувачот да се
изведе веднаш по полнењето, во објектите каде последниот термички третман е направен, преку уреди
за затворање кои ја спречуваат контаминацијата.
(2) Системот за затворање да е дизајниран, во случај на отворање, доказот дека е отворен да остане јасен
и лесен за проверка.
Чл. 29 - При службените контроли, АХВ ги контролира:
а) придружната документација; б) безбедноста и хигиенската исправност на производот; в) хигиенските
барања за производство, складирање и промет.
Чл. 31 - (1) Животните во одгледувалиштата наменети за производство на сурово млеко подлежат на
контроли за да се утврди дали се усогласени со здравствените барања за производство на сурово млеко,
а особено здравствениот статус на животните и употребата на ветеринарните медицински препарати.
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(2) Ако постои сомневање дека барањата за здравствена заштита на животните не се во согласност со
општиот здравствен статус на животните, животните треба да се прегледаат.
(3) Одгледувалиштата во кои се произведува сурово млеко подлежат на контрола за да се докаже дека се
во согласност со хигиенските барања. Овие контроли вклучуваат контрола на просториите, опремата,
начинот на кој се преработени, складирани и ставани во промет млекото и млечните производи, а може
да вклучат и инспекција и/или мониторинг на системот на внатрешни контроли на операторите.
(4) АХВ контролите ги врши по случаен избор во согласност со следниот распоред:
а) најмалку еднаш годишно во секое одгледувалиште за да потврди дека барањата за одобрување на
објектите за производство на млеко се исполнети;
б) најмалку два пати годишно во секое одгледувалиште, за да се потврди дека барањата за безбедност и
хигиена при молзењето, собирањето и транспорт на млеко се исполнети;
(5) За време на контролите се земаат мостри на млеко и се испитува:
- вкупниот број на микроорганизми; број на соматски клетки; хемиски состав; присуство на
антибитоци, резидуи и недозоволени супстанции.
Чл. 32 - (1) АХВ врши мониторинг на прегледите и процедурите кои се спроведуваат од операторите.
(2) Ако операторите не ја корегираат состојбата во рок од 3 месеци од првото известување на АХВ за
неусогласеност на бројот на колонии и на соматски клетки, испораката на сурово млеко времено се
забранува или подлежи на преземање на неопходни мерки за заштита на здравјето на луѓето. Оваа
времена забрана се применува се додека операторите не докажат дека суровото млеко повторно ги
исполнува барањата.
Чл. 33 - (1) При вршење на контрола на млекото и млечните производи, државниот ветеринарен
инспектор ќе го забрани складирањето и продажбата на тие производи, ако:
а) пратката на производи не ја придружуваат соодветни документи согласно прописите од
ветеринарното здравство;
б) со физички преглед се утврди дека производите не се во согласност со хигиенските барања;
в) просториите и опремата на местото каде се складираат и продаваат производите не е во согласност со
пропишаните барања;
г) се утврди несоодветна амбалажа или несоодветно пакување на производите.
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(2) Ако државниот ветеринарен инспектор во текот на контролата, се посомнева во безбедноста и
хигиенската исправност на производите, зема мостри за микробиолошки и за други потребни прегледи,
привремено ја забранува употребата на производите за исхрана на луѓето и го одредува начинот и
местото за чување на тие производи додека не се донесе одлука за нивната безбедност и хигиенска
исправност.
(3) Ако со физичките и/или лабораториските тестови се утврди дека млекото и млечните производи не
се безбедни и хигиенски исправни, државниот ветеринарнен инспектор го забранува складирањето и
продажбата и наложува нештетно отстранување на производите.
Чл. 34 - (1) Со цел да се прегледа и оцени млекото и млечни производи, инспекторот зема мостри за:
а) микробиолошки тест;
б) преглед за присуство на резидуи;
в) преглед за присуство за радионуклеиди.
Чл. 35 - (1) Заради испитување на присуство на радионуклеиди државниот ветеринарен инспектор зема
мостри за контрола и тестирање на млекото и млечни производи.
(2) Мостра од млеко во количина од 1 л се формира од секои 10 собирни центри од откупната мрежа на
млекарницата.
(3) Мострите од млеко се земаат за:
а) Течни производи во оригинално пакување во количина од вкупно 1 л за секој производ;
б) Цврсти производи во оригинално пакување во количина од вкупно 1 кг за секој производ.
(4) Мострите на млеко и млечни производи се доставуваат на преглед со следниве податоци: назив и
место на млекарницата, подрачје каде мострите се земени, дата и време на земање мостри и категоријата
на млеко и млечни производи.
(5) Млекото и млечните производи се оценуваат како хигиенски исправни ако содржат ниво на
активност за определени радионуклеиди под максимално дозволено ниво, а доколку содржат повеќе од
дозволеното ниво не се безбедни и хигиенски исправни.
(7) Млекото може да се преработи во млечни производи, кои пред ставање во промет треба повторно да
се прегледаат за да се утврди активноста на радионуклеидите.
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(8) Млекото и млечните производи кои се оценети како хигиенски неисправни може да се користат за
исхрана на животни во тов како протеинска компонента.
Чл. 36 - (1) Државните ветеринарните инспектори визуелно ги прегледуваат кантите, цистерните,
млеководите, пакувањето и другата опрема за млеко и земаат брисеви за микробиолошки преглед.
(2) Микробиолошките резултати се проценуваат на следниот начин:
а) внатрешната површина на кантите и другите садови за млеко е чиста, ако на 1 cм² нема повеќе од 5
колонии микроорганизми;
б) внатрешната површина на амбалажата има прифатлива хигиенска состојба ако на 1 cм² нема повеќе
од една колонија на микроорганизми;
в) внатрешната површина на цистерните, млеководите и другата млекарска опрема е чиста ако на 1 cм²
нема повеќе од пет колонии на микроорганизми;
(3) Ако микробиолошката контаминација на амбалажата и на млекарската опрема е над дозволените
граници, тогаш истата не може да се употребува и треба да се спроведат мерки за намалување на
контаминацијата.
Чл. 37 - (1) Млекото и млечните производи, без разлика дали се преработуваат или не, нема да се сметаат
за исправни за исхрана на луѓето ако:
а) се видливо извалкани, контаминирани или загадени;
б) се конзервирани со хемиски агенси, или ако соджат недозволени супстанции;
в) има промени во бојата, мирисот, вкусот и конзистенција;
г) не ги исполнуваат микробиолошките критериуми;
д) е утврдена контаминација со радионуклиди над дозволената граница на активност.
(2) Млекото или млечните производи кои не се безбедни и исправни за исхрана на луѓе, може да се:
а) користат за технички цели или за добиточна храна само по соодветна преработка;
б) запленети или отстранети заради спречување на ширење на заразни болести или друг ризик по
здравјето на животните и луѓето.
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