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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 44 став 4 точка 14 и член 81 став 6 од Законот за безбедност на 
храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесe 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ВО ХРАНАТА ВО РАМКИ НА 
ОФИЦИЈАЛНАТА КОНТРОЛА (∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката на земање примероци од 
храна од растително и животинско потекло во рамки на официјалната контрола со цел да 
се одреди нивото на резидуи од пестициди. 

 
Член 2 

Начинот и постапката на земање примероци од храна од растително и животинско 
потекло во рамки на официјалната контрола  утврдени во овој правилник е со цел да се 
одреди нивото на резидуи од пестициди утврдени во Прилог 1 од Правилникот за општи 
барања за безбедност на храната( ) односно со цел да се одреди усогласеноста со 
максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди. 

 
Член 3 

Начинот и постапката на земање примероци од храна од растително и животинско 
потекло во рамки на официјалната контрола  утврдени во овој правилник не се однесува 
на стратегијата за земање мостри, нивоата на земање мостри и фреквенцијата како што е 
утврдено во  Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на 
присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско 
потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и 
контрола на резидуи и недозволени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на 
сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволени супстанции 
(Службен весник на Република Македонија бр. 80/11 и 86/11 година).  

 
Член 4 

Примероците наменети за официјалните контроли за определување на нивото на 
резидуи на пестициди во и на овошјето и зеленчукот и во производите од животинско 
потекло, треба да се земаат во согласност со постапките и методите кои се утврдени во 
овој правилник. 

 
Член 5 

Целта на постапките и методите за земање примероци е да се овозможи добивање на 
репрезентативна мостра од серијата за анализа за да се одреди усогласеноста со 
максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди утврдени во Прилог 1 од 
Правилникот за општи барања за безбедност на храната и во отсуство на максималното 

                                                                 
(∗)Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 2002/63/ЕК од 11 јули 2002 година со која се 
воведуваат методите на Заедницата за земање мостри за службените контроли на разидуи од пестициди во и 
на производи од растително и животинско потекло (CELEX број 32002L0063). 
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дозволено ниво на резидуи со други максимално дозволени нивоа на резидуи како што се 
оние кои се утврдени во Кодекс Алиментариус.  

Методите и постапките кои се утврдени во овој правилник се во согласност со 
препораките на Кодекс Алиментариус. 

 
Член 6 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
а) Примерок или мостра е една или повеќе единици избрани од популација на единици 

или партија материјал избрани од поголемо количество материјал.  
б) Репрезентативна мостра е примерок или мостра која е наменета да биде претставник 

на серијата, животното и слично, во поглед на содржината на резидуи од пестициди и, не е 
неопходно, во поглед на другите атрибути. 

в) Максимално дозволени нивоа на резидуи од пестициди (МДНР) се горните 
дозволени граници на концентрации на резидуи на пестициди во храна или храна за 
животни  кои можат да бидат токсиколошки прифатливи, а се засноваат на податоци кои 
потекнуваат од  добра земјоделска пракса. 

 г) Аналитичка порција е репрезентативно количество од материјалот кој се отстранува 
од аналитичката мостра, со правилна големина за мерење на концентрацијата на резидуи.  

д) Аналитичка мостра е материјалот подготвен за анализи од лабораториската мостра, 
со сепарација на порцијата на производот кој треба да се анализира и потоа да се меша, 
дроби, да се исецка и слично, за отстранување на аналитичките порции со минимална 
грешка при земањето мостри. 

ѓ) Збирна мостра/агрегатна мостра за производи кои не се месо и живина претставува 
комбинираниот и добро измешаниот агрегат од примарните мостри земени од серијата.  

е) Збирна мостра/агрегатна мостра за месо и живина е примарната мостра која се смета 
за еквивалентна со збирната мостра. 

ж) Лабораториска мостра е репрезентативно количество материјал отстранет од 
збирната мостра која е испратена од лицето кое ја зема мострата до или примена од страна 
на лабораторијата. 

з) Серија  е количество храна доставено во исто време и за кое лицето кое ги зема 
мострите е запознаено дека има униформни карактеристики како што се потеклото, 
производителот, вид, пакувач, вид на пакување, ознаки, испраќач итн. 

ѕ) Примарна мостра/дополнителна мостра е една или повеќе единици земени од исто 
место во серијата. 

и) Земање мостри е постапка на земање и формирање на мостра. 
 
ј) Лице кое зема мостри е лице обучено за земање мостри и овластено од страна на 

соодветните надлежни органи, инспекциски тела и сертификациони тела. 
к) Големина на мостра е бројот на единици производи или количество материјал кои ја 

сочинуваат мострата. 
л) Единица е најмала одделна порција во серијата која треба да се земе за да ја 

претставува целата или  дел од примарната мостра. 
 

Член 7 
МДНР за растенија, јајца или производи од млеко го вклучува и максималното ниво кое 

се очекува да се појави во сложената мостра, што потекнува од повеќе единици на 
третирани производи и кое е наменето да претставува просечно ниво на резидуи во една 
серија.  

МДНР за месо и живина го вклучува максималното ниво кое се очекува да се појави во 
ткивото на индивидуални третирани животни или птици. 
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МДНР за месо и живина се применува на збирна мостра која потекнува од единствена 
примарна мостра. 

МДНР за производи од растително потекло, јајца и производи од млеко се применуваат 
на сложена збирна мостра која потекнува од од една до десет примарни мостри. 

 
Член 8 

Аналитичка мостра е материјалот подготвен за анализи од лабораториската мостра, со 
сепарација на партијата на производот кој треба да се анализира и потоа да се меша, 
дроби, да се исецка и слично, за отстранување на аналитичките порции со минимална 
грешка при земањето мостри. 

За земање и формирање на аналитичката партија може да се користи инструмент за 
земање мостри. 

Подготовката на аналитичката мостра треба да ја рефлектира постапката која била 
користена при поставување на МДНР и порцијата на производот која треба да биде 
анализирана може да вклучува делови кои вообичаено не се консумираат. 

 
Член 9 

Примарните мостри треба да бидат земени во доволна количина за да обезбедат 
материјал кој ќе овозможи од збирната мостра да бидат земени сите лабораториски 
мостри. 

Во случај кога одделните лабораториски мостри  се подготвуваат за време на  земањето 
и собирањето на примарните мостри од серијата тогаш збирната мостра претставува 
идеален збир од лабораториските мостри. 

 
Член 10 

Лабораториската мостра може да биде целата збирна мостра или дел од збирната 
мостра. 

Единиците не треба да се расекуваат или кршат со цел да се добијат лабораториски 
мостри, со исклучок на под-поделбата на единици од Табела 3  дадена во Прилог 1, кој е 
составен дел од овој правилник. Може да се направат и репликативни лабораториски 
мостри. 

 
Член 11 

Кога пратката се состои од серии кои може да се идентификуваат дека потекнуваат од 
различни примарни производители, секоја серија мора одделно да се разгледува. 

Сомнителна серија е онаа серија за која постои сомнеж дека содржи прекумерно 
количество резидуи, од било која причина. 

Несомнителна серија е онаа серија за која не постои причина за сомнеж дека може да 
содржи прекумерно количество резидуи. 

Пратката може да се состои од една или повеќе серии. 
Кога големината или граничните точки на секоја серија во големите пратки не е 

навремено воспоставена, секоја серија вагони, камиони, бродови и слично, може да се 
смета за одделна серија. 

Серијата може да се меша со помош на процес на гранулирање или преработка. 
 

Член 12 
Местото од кое е земена примарната мостра од серијата треба да се одбира по случаен 

избор, но во случај кога ова е физички непрактично, мострите треба да се земат од место 
по случаен избор од достапните делови на серијата. 



Службен весник на РМ, бр. 133 од 30.9.2011 година 

4 од 20 

Бројот на единици потребен за примарната мостра треба да се одреди според 
минималната големина и бројот на потребни лабораториски мостри. 

За растенија, јајца и производи од млеко, во случај кога повеќе од една примарна 
мостра се зема од серијата, секоја треба да биде со приближно слични пропорции како 
збирната мостра. 

Единиците може да бидат распределени по случаен избор со цел да се реплицираат 
лабораториските мостри во времето на собирање на примарните мостри, во случаи кога 
единиците се со среден и голем обем и мешањето на збирната мостра нема да придонесе 
лабораториската мостра да биде порепрезентативна, или кога единиците (на пример: јајца, 
меко овошје) може да се оштетат при мешање. 

 Кога примарните мостри се земаат на интервали при натовар или истовар на серијата, 
местото од кое се земаат мострите е во зависност од времето. 

Единиците не треба да се сечат или кршат за да се добијат примарни мостри, освен кога 
под-поделбата на единиците е назначена во Табела 3, во Прилог 1 на овој правилник. 

 
Член 13 

Земањето мостри може да се врши со инструмент или алатка за земање мостри. 
Алатка како што е лопатка, црпалка, сврдел, нож или стрела се користат за одделување 

на единицата од групниот материјал, од пакувањата (гајби, канти, итн.) или од единиците 
на месо или живина кои се премногу големи за да бидат земени како примарни мостри. 

Алатка како што е кутија за земање мостри што се применува за да се подготви 
лабораториска мостра од комбинираната мостра или за да се подготви аналитички дел од 
некоја аналитичка мостра. 

Специфичните инструменти за земање мостри се пропишани во ISO и IDF стандардите. 
За материјалите како што се рефус листови, раката на лицето кое зема мостри може да 

се смета како инструмент за земање мостри. 
Инструментите за земање мостри од житни растенија, мешункасти растенија и чаеви се 

пропишани во ISO препораките, а оние инструменти кои се потребни за производи од 
млеко се пропишани во IDF (Меѓународна федерација на млекопроизводители). 

 
Член 14 

 Лицето кое зема мостри ги следи сите постапки кои водат кон и кои вклучуваат 
подготовка, пакување и испорака на лабораториските мостри.  

Лицето од став 1 на овој член треба да знае дека е неопходно доследно придржување 
кон назначените постапки за земање мостри, да обезбеди комплетна документација за 
мострите и да работи во тесна соработка со лабораторијата. 

 
Член 15 

Идентификување на единица од свежо овошје и зеленчук се врши за  секое цело 
овошје, зеленчук или нивен природен куп (на пример, грозје) треба да формира единица, 
со исклучок на случаите кога тие се мали.  

Единиците на пакувани мали производи може да бидат идентификувани како пакувани 
производи,  како што е објаснето во член 18 од овој правилник. 

Единица може да се креира и со користење на алатка за земање на мостри без при тоа 
да се оштети материјалот.  

Свежото овошје или зеленчук не треба да се сечат или кршат со цел да се добијат 
единици. 

Јајцата не треба да се сечат или кршат со цел да се добијат единици. 
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Член 16 
Идентификување единица од големи животни или делови од големи животни или 

нивни органи се врши кога од делови или цели одделни делови или органи на големи 
жвиотни, може да се формираат единици. 

Единици може да се формираат со расекување на  деловите или органите од големите 
животни. 

Член 17 
Идентификување на единица од мали животни или делови од мали животни или нивни 

органи се врши кога секое цело животно или цел дел или орган на животното може да 
претставува единица. 

Во случај кога се пакувани, единиците може да се идентификуваат како што е наведено 
во член 18 од овој правилник .  

Единица може да се креира и со користење на алатка за земање на мостри  без при тоа 
да се влијае во поглед на резидуите. 

 
Член 18 

Идентификување на единица од пакувани производи може да се врши во случаи на 
пакувани производи како единици ќе се сметаат најмалите одделни пакувања. 

 Во случај кога најмалите пакувања се премногу големи, од нив мора да се земаат 
мостри како од рефусен материјал, како што е наведено во член 19 од овој правилник. 

Во случај кога најмалите пакувања се премногу мали единица се формира од повеќе 
мали пакувања. 

 
Член 19 

Идентификување на единица од рефусни производи и големи пакувања (гајби, канти, 
пита кашкавал и слично) се врши кај рефусни производи и големи пакувања кои сами по 
себе се премногу големи за да се сметаат како примарни мостри, единиците се креираат со 
помош на алатка за земање мостри. 

 
Член 20 

Мерките на претпазливост кои треба да се превземат се дел од постапката за земање 
мостри. 

Контаминацијата и расипувањето на мострите мора да се спречи во сите фази бидејќи 
тие може да влијаат на аналитичките резултати.  

Од секоја серија која се проверува за усогласеност, мострата мора да биде одделно 
земена. 

Член 21 
Минималниот број на примарни мостри кои се земаат од серијата се одредува со помош 

на Табела 1, а во  случај на сомнителна серија на месо или живина се одредува со помош 
на Табела 2 од Прилог 1 на овој правилник.  

Секоја примарна мостра треба да биде земена од местото на серијата одбрано по 
случаен избор, колку што е практично.  

Примарните мостри треба да содржат доволно количество материјал од серијата за да ја 
обезбедат количината која е потребна за лабораториската мостра. 

 
Член 22 

Постапките за подготовка на комбинирана мостра од месо и живина се опишани во 
Табела 3,  дадена во Прилог  1, кој е составен дел од овој правилник. 

Секоја примарна мостра се смета за посебна комбинирана мостра.  
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Постапките за подготовка на комбинирана мостра од растителни производи, јајца или 
млечни производи се опишани во Табела 4 и 5,  во Прилог  1, на овој правилник. 

Примарните мостри треба добро да се измешаат и да се искомбинираат за да се 
образува комбинираната мостра, ако е изводливо.    

Доколку мешањето за да се образува комбинираната мостра е несоодветно или 
неизводливо, можат да се следат следните алтернативни постапки. 

Во случаи кога единиците можат да се оштетат (и со тоа да се влијае на резидуите) со 
процес на мешање или подразделување на комбинираната мостра, или кога големите 
единици не можат да се мешаат за да се добие подеднаква распределба на остатоците, 
единиците треба да бидат распределени произволно при самото земање на примарните 
мостри. Во овој случај, резултатот што се применува треба да биде средна вредност од 
точните резултати, добиени со лабораториска анализа на мострата.   

 
Член 23 

Кога збирната мостра е поголема отколку што е потребно за лабораториска мостра, таа 
треба да се подели за да се добие репрезентативен дел. За таа цел може да се употреби 
инструмент за земање мостри, со кој може да се врши разделување на четвртини или 
друга соодветна постапка за намалување на големината, но единиците од свежи растенија 
или цели јајца не треба се сечат или да се кршат. По потреба, во оваа фаза треба да се 
земат лабораториски идентични мостри или тие можат да се подготват со примена на 
алтернативната постапка што е опишана во членовите 15, 16, 17, 18 и 19 на овој 
правилник. Минималните големини, потребни за лабораториските мостри се дадени во 
Табелите 3, 4 и 5, во Прилог 1, на овој правилник. 

 
Член 24 

Лицето кое ги зема мострите треба да води записник за природата и за потеклото на 
партијата, нејзиниот сопственик, снабдувач или превозник, како и сите други релевантни 
информации.   

Секое отстапување од препорачаниот метод треба да влезе во записникот. 
Во прилог на секоја лабораториска идентична мостра треба да има потпишана копија 

од записникот и една копија треба да задржи референтот надлежен за земање мостри.    
Копија од записникот за земањето на мострите треба да се даде на сопственикот на 

партијата или на претставникот на сопственикот, без разлика дали треба да им се достави 
лабораториската мостра.  

Доколку записниците за земањето на мострите се во електронска форма, тие треба да се 
достават до истите примачи и се продолжува со истата контролна проверка. 

Формата и содржината на записникот од став 1 на овој член е даден во Прилог 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 25 

Лабораториската мостра треба да се стави во чист, инертен сад, кој пружа заштита од 
контаминација, оштетување и истекување.  

Садот треба да е запечатен, безбедно етикетиран и во прилог на него треба да има 
записник за земањето на мострите.  

Доколку се користи бар код, се препорачува да се достави и буквено-нумеричка 
информација.  

Мострата треба да се испрати до лабораторијата колку што е можно побрзо.  
При пренесување на мострата треба да се избегнува нејзино растурање, на пр. свежите 

мостри треба да останат во смрзната состојба.    
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Мострите од месо и живина треба да се замрзнат пред да се испорачаат, освен ако не се 
испратени до лабораторијата пред да се одмрзнат. 

 
Член 26 

На лабораториската мостра треба да и се стави единствен код, кој заедно со датумот на 
прием и големината на мострата треба да се запишат во записникот за земањето на 
мострата.   

Делот од производот што треба да се анализира во однос на усогласеноста со МДНР 
т.е. аналитичката мостра, треба да се издвои колку што може попрактично. Кога нивото на 
резидуи треба да се пресметува за да се вклучат деловите што не се анализирани, 
тежините на издвоените делови треба да се запишат. 

 
Член 27 

Аналитичката мостра треба да се раздели и добро да се измеша за да се овозможи 
извлекување на репрезентативни аналитички порции.   

Големината на аналитичката порција треба да се определи според аналитичкиот метод 
и ефикасноста на мешањето.   

Методите на разделување и мешање треба да се запишат и не смеат да дејствуваат врз 
остатоците што се присутни во аналитичката мостра.  

Аналитичката мостра треба да се обработи во специјални услови, онаму каде што е 
потребно, како на пример (на температура под нулата), за да се намалат надворешните 
влијанија.  

Ако преработката може да влијае врз остатоците и кога практичните алтернативни 
постапки не се достапни, аналитичката порција може да се состои од цели единици или 
сегменти што се издвоени од целите единици.   

Ако аналитичката порција се состои од неколку единици или сегменти, не е возможно 
таа да биде репрезентативна за аналитичката мостра и тогаш треба да се анализираат 
доволно идентични порции за да се посочи несигурноста на средната вредност.  

Ако аналитичките порции треба да се чуваат пред анализите, методите и 
времетраењето на чувањето треба да се такви што нема да влијаат врз нивото на 
присутните резидуи.    

Во согласност со барањата треба да се земат дополнителни порции за повторена 
анализа и анализа за потврдување. 

 
Член 28 

Шематските прикази  за земање на мостри  се дадени во Прилозите  3 и 4, кои се 
составен дел на овој правилник,  се однесуваат на постапките за земање мостри опишани 
во овој правилник и се преземени од Документот CAC/GL 33-1999 од Codex Alimentarius 
Commission. 

 
Член 29 

Аналитичките резултати треба да произлезат од една или повеќе лабораториски мостри 
земени од серијата и примени во соодветна состојба за анализа.  

 Резултатите треба да се поткрепени со прифатливи податоци за контрола на 
квалитетот. Ако се открие дека резидуата ја надминува МДНР, треба со една или повеќе 
анализи, на една или повеќе дополнителни аналитички порции, земени од оригиналната 
лабораториска мостра, да се потврди идентитетот на резидуата и да се провери неговата 
концентрација. 

МДНР се применува за комбинирана мостра. 
Серијата е усогласена со МДНР кога аналитичкиот резултат не го надминува МДНР. 
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Кога резултатите на рефусната мостра го надминуваат МДНР, одлуката дека таа серија 
е неусогласена треба да ги земе во предвид: 

а) резултатите добиени од една или повеќе лабораториски мостри, ако е применливо и 
б)точноста и прецизноста на анализите, како што е укажано во податоците за 

потврдување и контрола на квалитетот. 
 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

       Бр. 16-2998/3      
26 септември 2011 година        Директор,  
           Скопје                     Дејан Рунтевски, с.р. 
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