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                                                                                АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНA 

 
Во функција на операционализација на мерките и активностите содржани во програмите и потпрограмите на стратешкиот план 
Агенцијата за храна и ветеринарсто го  подготви Годишниот план за работа за 2019 година. 
Цел на  подготовката на годишниот план за работа  е да  се овозможи редовно следење, оценување и известување за спроведувањето на 
програмите, потпрограмите, мерките и активностите од стратешкиот план, на обврските утврдени во Годишната програма за работа на 
Владата на Република Северна Македонија, како и на планираните активности од тековното работење. 
Во Годишниот план за работа се вклучени и иницијативите кои ќе бидат содржани во Годишната програма за работа на Владата на 
Република Северна Македонија, согласно утврденото ниво на приоритет, временскиот рок и обврските кои произлегуваат од тековното 
работење. 
 

1. ПРОГРАМИ 
Во процесот на подготвување на Стратешкиот план 2019-2021 година Агенцијата дефинира приоритети и цели во функција приоритети 
и целите на Владата на Република Северна Македонија согласно Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година, со кои се определи 
во кои области ќе бидат насочени капацитетите во наредниот тригодишен период.  
Со цел остварување на приоритетите и целите утврдени се три програми: 
Програма: Безбедност на храната и Ветеринарно јавно здравство  
Програма: Ветеринарна здравствена заштита (здравствена заштита и благосостојба на животните) 
Програма: Зајакнување  на институционалните капацитети на АХВ 
Програмата Безбедност на храната и ветеринарно јавно здравство произлегува од: Стратешкиот приоритет на Владата на РМ 
содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година  (Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија; 
Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните) 
Цел на Програмата: 
Обезбедување интегриран приод во контрола на храната и безбедна храна со висок квалитет; 
Институционален развој на системот за контрола на храна; 
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Воспоставување на ефикасен систем за проценка и комуникација со ризикот по безбедноста на храната во Република  Северна 
Македонија. 
Унапредување на научна соработка и комуникација помеѓу АХВ, научните институции, експертите, индустријата и пошироко со EFSA, 
земјите членки на ЕУ и други субјекти.  
Зајакнување на капацитетите за официјална контрола за безбедност и квалитет на храната; 
Поддршка на прехранбената индустрија во поглед на воспоставување на ЕУ стандардите за безбедност и квалитет на  храната. 
Соодветно собирање и третман на нуспроизводите од животинско потекло со цел да се заштити јавното здравје и да се избегне 
загадување на животната средина 
Високи професионални стандарди при употребата на ветеринарно медицински препарати и обезбедување на соодветна здравствена 
заштита и благосостојба на животните и заштита на јавното здравје 
 
Програмата Ветеринарна здравствена заштита (здравствена заштита и благосостојба на животните) произлегува од:  Стратешкиот 
приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година (Република Северна Македонија – членка на 
НАТО и Европската унија; Развој на економијата, зголемување на  продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард 
на граѓаните) 
Цел на Програмата: 
Со програмата се обезбедува основа и јасни насоки за воведување и примена на високите стандарди на ЕУ во РСМ од областа на 
здравствната заштита и благосостојбата на животните. 
 
Програмата Зајакнување  на институционалните капацитети на АХВ произлегува од:  Стратешкиот приоритет на Владата на РМ 
содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година (Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија; 
Развој на економијата, зголемување на  продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните) 
Цел на Програмата: 
Подобрување на квалитетот на официјалните контроли на АХВ, поефикасни и поефективни базирани на анализа на на ризикот 
Обезбедување на соодветни опрема за работа на  инспекциските служби и стручна надградба на вработените во АХВ. 
Воспоставување на стандард за квалитет со работењето (ISO 9001) и стандардот на инспекциско тело (ISO 17020) 
Реализација на активностите утврдени со проектните задачи во кои АХВ е носител на проекти (ИПА програми) Воспоставување на 
Codex структура во рамките на Агенција за храна и ветеринарство и спроведување на проект на EFSA.  
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2. ПЛАН ЗА РАБОТА 

 
А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната управа 

ПРОГРАМА: Безбедност на храната и Ветеринарно јавно здравство 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија;  
Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
*Обезбедување на висок степен за  безбедноста на храна и храна за животни и ветеринарно јавно здравство  
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели: -Зајакнување на воспоставениот функционален систем за контрола на безбедност и квалитетот на храната наменета за исхрана на 
луѓе и храната за  животни и ветеринарното јавно здраство и Понатамошно усогласување на политиките на ЕУ од областа на 
безбедноста на храната и ветеринарното јавно здравство  
-Заштита на интересите на потрошувачите, согласно одредбите од Законот за безбедност на храната и Законот за заштита на 
потрошувачи 
-Воспоставување и градење на стратешка координација со научни институции како независен извор на научни совети и поддршка 
на научните активности на системот за безбедност на храната 
-Одржување и унапредување на животната средина и природата од аспект на ветеринарното здравство (примена на принципите, 
методите и технологиите за управување со нуспроизводи од животинско потекло) 
-Унапредување на системот на контрола и употребата на ветеринарно медицински препарати заради висок степен на заштита на 
здравјето на животните и луѓето. 
Цел на програмата: 
Обезбедување интегриран приод во контрола на храната и безбедна храна  и храна за животни со висок квалитет; 
Институционален развој на системот за контрола на храна и храна за животни; 
Воспоставување на ефикасен систем за проценка и комуникација со  ризикот по безбедноста на храната и храната за животни во 
Република Северна Македонија. 
Уапредување на научна соработка и комуникација помеѓу АХВ, научните институции, експертите, индустријата и пошироко со 
EFSA, земјите членки на ЕУ и други субјекти.  
Зајакнување на капацитетите за официјална контрола за безбедност и квалитет на храната и храна за животни; 
Поддршка на прехранбената индустрија во поглед на воспоставување на ЕУ стандардите за безбедност и квалитет на  храната и 
храната за животни. 
Соодветно собирање и третман на нуспроизводите од животинско потекло со цел да се заштити јавното здравје и да се избегне 
загадување на животната средина 
Високи професионални стандарди при употребата на ветеринарно медицински препарати и обезбедување на соодветна 
здравствена заштита и благосостојба на животните и заштита на јавното здравје 
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Показатели за успешност: -Воспоставен научен квалитет и други целни вредности на работата на АХВ, како што се отвореност, транспарентност, 
независност и одговорност. 
-Намалување на појавата на болести кои се пренесуваат преку храната.  
-Зголемена конкурентност на прехранбените производи произведени во РМ на меѓународните пазари 
-Воспоставен функционален  систем за проценка и комуникација со ризикот по безбедноста на храната во Република  Северна 
Македонија.  
-Намален број на представки од потрошувачите.  
-Воспоставен функционален систем за комуникација помеѓу АХВ и индустријата, научните институции, експертите, широката 
јавност и сите останати партнери и заинтересирани страни. 

 
ПОТПРОГРАМА 1: 
Проценка и комуникација на ризик во системот за безбедност на храната 
Цел на потпрограмата: Воспоставување на ефикасен систем за проценка и комуникација со  ризикот по безбедноста на храната и храната за животни во 
Република Северна Македонија. 
Показател за успешност: Воспоставен научен квалитет и други целни 
вредности на работата на АХВ 

Појдовна основа: 
Во моментот ниту 
една од наведените 
организациони 
структури и системи 
не е воспоставена 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Вопспоставени организациони структури и системи на  

- Научни мрежи на АХВ 
- Систем на проценка на ризик во соработка со научни 

институции 
- База на податоци на научни експерти 
- Усвоена Стратегија за комуникација со ризик 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Воспоставување 
на научни мрежи на 
АХВ 

√ √ √ √ 600. 000 
Програма 10 

Сектор за проценка и 
комуникација на ризик/ 
Одделение за проценка со 
ризик 

 2.Воспоставување 
на Систем за 
проценка на ризици 
во соработка со 
научни институции  

√ √ √ √ 400.000 
Програма 10 

Одделение за проценка со 
ризик 

 3.Воспоставување √ √ √ √ Програма 10 Одделение за проценка со 



5  

на база на податоци 
на научни експерти 

ризик 
 4.Усвојување на 

Стратегијата за 
комуникациja со 
ризик на АХВ од 
страна на Владата 
на РМ 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за подршка на 
директор/СЕУМС/ССП/СПКР 

 
 

ПОТПРОГРАМА 2: Национална мониторинг програма за безбедност на храната 
Цел на потпрограмата: Одредување на присуството и концентрациите на контаминентите во храната, утврдување на присуство на 
резидуи од пестициди во и на храната, миграцијата на одделни супстанции од материјалите и производите кои доаѓат во контакт со 
храната, мониторирање на можно присуство на ГМО храна, мониторирање на органските производи,  мониторирање на храната 
третирана со јонизирачко зрачење, утврдување на безбедноста на храна за различни други параметри, микробиолошки критериуми и 
други опасности во храната, како и евалуација на нивното влијание врз здравјето на човекот. 
Показател за успешност: Вкупната реализација и постигнатите 
резултати од Мониторинг програмата за безбедност на храната во 
РСМ 

Појдовна основа: Моментален 
процент на 
реализација на 
програмите 

Планиран резултат (одредница) на 
годишно ниво: Реализирање на 95 % од предвидените 
активности 
 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1.1 Спроведување на мониторинг потпрограма за  

безбедноста на храната во однос на 
микробиолошките критериуми на одредени 
категории на прехранбени производи 

√ √ √ √ 241.280,00   Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.2 Спроведување на мониторинг потпрограма 
за  безбедноста на храната за определување на  
присуство на резидуи од пестициди во однос на 
максимално дозволеното ниво (МДН) во 
производи од растително потекло 

 √ √ √ 3.852.000,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 
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  1.3  Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за определување на максимално дозволени 
количества на специфични максимални нивоа на 
резидуи од пестициди или метаболити на 
пестициди во: 
- преработена храна на житна основа и детска 
храна за доенчиња и мали деца  и пестициди кои 
не треба да се употребуваат во земјоделско 
производство на обработена храна на житна 
основа и детска храна за доенчиња и мали деца; и 
- почетна формула за доенчиња и во 
последователна формула за доенчиња и пестициди 
што не треба да се употребуваат во земјоделски 
производи наменети за производство на почетна 
формула за доенчиња и последователна формула 
за доенчиња 

√ √ √ √ 756.000,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.4    Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за определување на присуството на тешки метали 
во одредени видови прехранбени производи 

√ √ √ √ 384.000,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.5    Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за определување на присуството на нитрати во 
одредени видови прехранбени производи 

√ √ √ √ 181.500,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.6  Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за определување на присуството на микотоксини 
во одредени видови прехранбени производи 
 

√ √ √ √ 780.000,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.7  Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за материјали и производи кои доаѓаат во контакт 

√ √ √ √ 240.000,00 Сектор за 
безбедност на 
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со храната   
 

храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.8  Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за утврдување на присуството на ГМО храна 

√ √ √ √ 306.780,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.9  Спроведување на мониторинг подпрограмата 
за производи од органско производство во 
Република Северна Македонија   
 

√ √ √ √ 840.000,00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 1.10    Спроведување на мониторинг 
подпрограмата за храна третирана со јонизирачко 
зрачење 
 

√ √ √ √ 125. 000, 00 Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 2.     Оперативни трошоци √ √ √ √ 1.000.000,00 
Програма 
30 

Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

 3. Програма за превентива и контрола на 
прехрамбени адитиви и за одделни физички, 
хемиски и биолошки контаминенти во определени 
видови или категории храна 

√ √ √ √ 2.160.000,00   Сектор за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 
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ПОТПРОГРАМА 3:Унапреден и хармонизиран со ЕУ систем за контрола на храна произведена со иновирани технологии 
(novel food) 
Цел на потпрограмата: Пласирање безбедни производи на пазарот во РМ 
Показател за успешност: Донесени подзаконски акти 
од областа на храна поризведена со иновирани 
технологии 

Појдовна основа: 
Во моментот 
националната 
легислатива во делот 
на подзаконски акти 
не е усогласена со 
легислативата на ЕУ 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Усогласеност на националната легислатива со 
легислативата на ЕУ донесени комплетниот пакет на 
подзаконски акти со кои се уредува храната 
произведена со иновирани технологии 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Анализа на 

достапната 
легислатива за 
наведената област на 
уредување и 
утврдување на 
состојбата во 
Република Северна 
Македонија  

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за нови  
прехранбени 
технологии 

 2. Изработка на 
легислатива за 
одобрување и 
контрола на храна 
произведена со 
иновирани 
технологии (novel 
food) 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за нови  
прехранбени 
технологии 

 
ПОТПРОГРАМА 4: Преструктуирање унапредување на одгледувалишата на молзни грла 
Цел на потпрограмата: Унапредување на квалитетот на суровото млеко 
Показател за успешност: 1.Унапредување на квалитетотна суровото млеко (%) 

Појдовна основа: Моменталната Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
Унапредување на квалитетот на сировото млеко 
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2.Унапредување (преструктуирање) на 
одгледувалиштата на молзни грла (%) 

состојба во однос на 
квалитетот на 
сировото млеко и 
вкупната бројка на 
одгледувалишта кои 
ги исполнуваат 
барањата на 
Европската Унија 

на 20% на одгледувалиштата од вкупната бројка 
на одгледувалиштата секоја година и 
унапредување (преструктуирање) на 20% на 
одгледувалиштата од вкупната бројка на 
одгледувалиштата на молзни грла 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Мониторинг на 

микробиолошки 
критериуми за 
безбедност на 
храната – 
критериумите за 
сирово млеко 

√ √ √ √ 1.500.000 
 
Програма 40 

Сектор за 
ветеринарно 
јавно здравство 

 2.Официјални 
контроли на 
преструктуирање на 
одгледувалишата на 
молзни грла 

√ √ √ √  Сектор  за 
ветеринарно 
јавно здравство 

 
ПОТПРОГРАМА 5: Висок степен за безбедност храна и храна за животни 
Цел на потпрограмата: Заштита на здравјето на луѓето од болести кои се пренесуваат преку храната, заштита на здравјето на 
животните, заштита на потрошувачите од заблуда и нивно транспарентно и навремено информирање за можни опасности од 
храната, како и заштита на животната средина од загадување со отпад од животинско потекло 
Показател за успешност: Решавање на предметите согласно Законот за 
безбедност за храна и Законот за општа управна 
постапка во препишаните рокови 
 

Појдовна основа: Моменталната 
состојба со процентот 
на реализација 
предметите во 
управната постапка 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 95 % од предметите во управната постапка решени во 
законскиот рок 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
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 1.Систем за контрола 
на безбедноста на 
материјали и 
производи кои 
доаѓаат во контакт со 
храната 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за 
контрола на 
безбедноста на 
материјали и 
производи кои 
доаѓаат во контакт 
со храната 

 2. Унапреден и 
хармонизиран со ЕУ 
систем за контрола на 
природни минерални  
води, изворски води  
и други пакувани 
води 

√ √ √ √ Програма 10  

 3, Систем за контрола 
на безбедноста на 
посебните видови 
храна и адитиви 
согласно европската 
легислатива 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за храна од 
неживотинско 
потекло 

 4.Систем за контрола 
на употребата на 
здравствени  тврдења 
во комерцијални цели 
во рекламирање, 
презентирање и 
означување на 
храната 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за храна од 
неживотинско 
потекло 

 5. Систем за брзо 
предупредување за 
опасности од 
храна/храна за 
животни 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за 
комуникација со 
ризик 

 6. Надградба на 
апликативен софтвер 
за RASFF 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за 
комуникација со 
ризик 
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 7. Преслушување на 
повиците од 
бесплатната 
телефонска линија за 
комуникација со 
потрошувачите 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за стручна 
поддршка, 
Одделение за 
заштита на 
потрошувачите  
 

 8. Ажурирање на 
WEB страната во 
делот наменет за 
потрошувачите   

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за стручна 
поддршка, 
Одделение за 
заштита на 
потрошувачите 

 9. Ажурирање на 
базата на податоци за 
преставки од областа 
на безбедноста на 
храната и 
ветеринарството и 
анализа на истата 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за стручна 
поддршка, 
Одделение за 
заштита на 
потрошувачите  
 

 10. Истражување во 
областа на 
потрошувачите 

 √   400 000 ден 
Јавна набавка 

Сектор за стручна 
поддршка, 
Одделение за 
заштита на 
потрошувачите  
 

 11. Соработка со 
советите за заштита 
на потрошувачи во 
општините, заради 
зајакнување на 
мрежата за заштита 
на потрошувачи 

√ √ √ √ Програма 10 АХВ, лица 
номинирани од 
директорот 

 12. Реализација на 
активности од 
Програма за заштита 
на потрошувачите за 
периодот 2019-2020 

√ √ √ √ 500 000 ден за 
2019 
 
 

АХВ, невладино 
здружение, научни и 
образовни 
институции 
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година 
 13. Одржување на 

трибини, настани, 
изготвување на  
содржини за 
медиуми, кампањи. 
Соработка со 
невладиниот сектор и 
институции. 

√ √ √ √ Програма 10 Сектор за стручна 
поддршка, 
Одделение за 
заштита на 
потрошувачите 
 

 14. Програма за 
мониторинг за 
безбедност на храна 
за животни за 2019 
година 

✓  ✓  ✓  ✓  2.300.000,00  
Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 15. Систем за 
безбедност и квалитет 
на храна од 
животинско потекло 
согласно  ЕУ 
стандардите и 
процедурите 

✓  ✓  ✓  ✓  3.100.000 
Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 16. Годишен план за 
мониторинг на 
резидуи и 
недозволени 
супстанции кај живи 
животни, производи и 
суровини од 
животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  22.200.000 
Програма 40 

Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 17. Мониторинг 
контрола за 
микробиолошки 
критериуми за храна 

✓  ✓  ✓  ✓  3.500 .000 
Програма 40 

Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 18.Имплементација на 
барањата за квалитет 
на храната од ✓  ✓  ✓  ✓  3.100 .000 

Програма 40 
Сектор за 
ветеринарно јавно 
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животинско потекло здравство 
 19. Годишен план за 

мониторинг на 
антимикробна 
резистентност 

✓  ✓  ✓  ✓  1.500.000 
Програма 40 

Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 20. Подготовка на 
база податоци кои се 
однесуваат на 
измамите со храна, 
ажурирање и анализа 
на истата 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Одделението за 
следење на измами 
со храна 

 21. Утврдување и 
следење на 
безбедноста и 
хигиенската 
исправност на 
нуспроизводите од 
животинско потекло 

√ √ √ √ 1.000. 000 
Програма 40 

Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

 22. Креирање и 
печатење на 
брошури/упатства за 
бизнис операторите 
нуспроизводи од 
животинско потeкло 

✓  ✓  ✓  ✓  

200.000 
Програма10 Сектор за 

ветеринарно јавно 
здравство 

 23. Креирање и 
печатење на 
брошури/упатства за 
бизнис операторите 
со ВМП 

✓  ✓  ✓  ✓  
200.000 
Програма10 Сектор за 

ветеринарно јавно 
здравство 

 24. Креирање и 
печатење на 
брошури/упатства за 
бизнис операторите 
со храна за животните 

✓  ✓  ✓  ✓  
200.000 
Програма10 Сектор за 

ветеринарно јавно 
здравство 

 25. Креирање и ✓  ✓  ✓  ✓  40.000 Сектор за 
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печатење на 
брошури/упатства за 
примарното 
производство 

 
Програма10 

ветеринарно јавно 
здравство 

 
ПРОГРАМА: Ветеринарна здравствена заштита 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:         Република  Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија;  
Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа * Унапредување на здравствена заштита и благосостојбата на животните   
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели: 
-Oбезбедување на висок степен на здравствена заштита на животните од заразни и други болести што подразбира следење и 
спречување на појава на нови болести во земјата кај животните и зоонозите кај луѓето, соодветна контрола  и надзор на 
болестите кои се присутни во земјата со постепено намалување на преваленцијата до постигнување на статус на земјата или 
одредени региони како официјално слободни од болести кај животните, заштита на јавното здравје од болестите кои 
потекнуваат или се поврзани со  животните (зоонози, вектор преносливи болести и алиментарни инфекции и интоксикации), 
oдржување на систем на контрола, надзор и спремност за сузбивање и искоренување на особено опасни заразни болести 
-Воспоставување и одржување на систем на благосостојба и заштита на животни при нивното одгледување во фармски услови, 
во текот на нивниот превоз, за време на нивно колење, благосостојба на бездомни животни, животните во зоолошките градини и 
експерименталните животни 
-Обезбедување на извоз на свежо свинско месо 
-Обезбедување на стаутус на земја за извоз живи риби од групата салмониди во ЕУ 
-Добивање на статус на земја со незначителен ризик во однос на ТСЕ 
Цел на програмата:Со програмата се обезбедува основа и јасни насоки за воведување и примена на високите стандарди на ЕУ 
во РСМ од областа на здравствната заштита и благосостојбата на животните. 
Показатели за успешност: 1. Намалување на бројот на заболени животни согласно предвидувањата на програмата  
2. Намалување на бројот на заболени луѓе во случaј на зоонози 
3. Спречен внес на заразни болести при увозот на живи животни и производи од животински потекло 
4. Апсолутен број на идентификувани животни (говеда,овци и кози, свињи, пчели, домашни миленици-кучиња и мачки, 
аквакултура) и регистрирање одгледувалишта на идентификуваните животни како и ефикасен систем за контрола на движењето 
на животните 
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5. Република Северна Макеодонија е на листа на земји одобрени за извоз на свежо свиско месо и живи риби од групата 
салмониди 
6. Република Северна Македонија има добиено статус на земја со незначителен ризик во однос на ТСЕ 

 
ПОТПРОГРАМА 1: Унапредување на статусот на РСМ во однос на извозот на храна од животинско потекло  (   свинско 
месо) 
Цел на потпрограмата: Добивање на статус за извоз на свинско месо во ЕУ 
Показател за успешност: Република 
Северна Македонија е на листата на трети 
земји  одобрени за извоз во ЕУ за свежо 
свинско месо 

Појдовна основа: 
Одсуство на земјата на 
листата на земји за 
дозволен извоз на 
свежо свинско месо на 
пазарите на ЕУ 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Ставање на земјата на листата на одобрени земји 
на пазарите на ЕУ за свежо свинско месо 2023 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 

 1.Воспоставувањ
е на програма за 
надзор на болести 
кај свињите во 
однос на 
барањата на ЕУ  

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба 
на животните 

 1.1 Програма за 
надзор на 
класична чума кај 
свињите ✓  ✓  ✓  ✓  

1. 
750 .000* 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба 
на животните 
Одделение  
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планови за итни 
мерки 

 1.2 Програма за 
надзор на 
африканска чума 
кај свињите ✓  ✓  ✓  ✓  

1. 
750. 000 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба 
на животните 
Одд. планови за 
итни мерки 

 
ПОТПРОГРАМА 2: Добивање на статус за извоз на жива риба (група салмониди) во ЕУ 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: Република 
Северна Македонија е на листата на 
трети земји  одобрени за извоз во ЕУ на 
жива риба (група салмониди)   

Појдовна основа: 
Одсуство на земјата на 
листата на земји за 
дозволен извоз на 
салмонидни видови 
риби на пазарите на ЕУ 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Ставање на земјата на листата на одобрени земји на 
пазарите на ЕУ за жива риба- салмонидни видови 
2019 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. 
Воспоставување 
на програма за 
надзор на 
болести кај 
аквакултурата 
 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
здравствена заштита 
и благосостојба на 
животните 
Одд. планови за 
итни мерки 
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 2. Мониторинг 
на здравстениот 
статус жива 
риба од групата 
салмониди  и 
циприниди  

✓  ✓  ✓  ✓  

6.000.000 
 
 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните Одд. 
планови за итни 
мерки 

 
ПОТПРОГРАМА 3: Добивање на статус на земја со незначителен ризик во однос на ТСЕ   
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: Република 
Северна Македонија е со статус земја со 
незначителен ризик во однос на ТСЕ 

Појдовна основа: 
Потреба од 
унапредување/ промена 
на статусот 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:  
2023 - по воспоставување на систем за земање на 
примероци од Fallen stock-пасивен мониторинг на 
угинати животни во селски дворови и семејни 
домаќинства 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. 
Воспоставување 
на програма за 
надзор на ТСЕ  
 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

 1.1. Мониторинг 
на ТСЕ кај 
говедата    ✓  ✓  ✓  ✓  

12.000.000 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
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животните 
 

ПОТПРОГРАМА 4: Висок степен здравствена заштита и благосостојба на животните 
Цел на потпрограмата: Oбезбедување на висок степен на здравствена заштита на животните од заразни и други болести што 
подразбира следење и спречување на појава на нови болести во земјата кај животните и зоонозите кај луѓето, соодветна контрола  
и надзор на болестите кои се присутни во земјата со постепено намалување на преваленцијата до постигнување на статус на 
земјата или одредени региони како официјално слободни од болести кај животните, заштита на јавното здравје од болестите кои 
потекнуваат или се поврзани со  животните (зоонози, вектор преносливи болести и алиментарни инфекции и интоксикации), 
oдржување на систем на контрола, надзор и спремност за сузбивање и искоренување на особено опасни заразни болести 
 
Показател за успешност: Здравствена 
заштита на животните  
- Намалување на апсолутен број на 
заболени животни и подобра опфатеност 
на животни и одгледувалиштата со 
непознат здравствен статус во однос на 
претходната година;  
- Намалување на бојот на заболени луѓе 
од (зоонози) 
- Степен на спроведување на Годишната 
наредба (Број на испитани сомнителни 
случаи на животни на некоја заразна 
болест на територијата на Република 
Северна Македонија; Спроведени 
вакцинална кампања; Резултати од 
спроведен мониторинг и надзор на 
болести; 

Појдовна основа:  
Податоци за преваленција 
за поедини болести 
(апсолутна и релевантна) 
како и ефективноста на 
спроведените мерки и 
активности согласно 
Годишната наредба за 
здравствена заштита на 
животните и другите 
програми од областа на 
здравстената заштита на 
животните 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- Намалување на преваленцијата за 10% за 

одредена болест на годишно ниво односно 
одржување под 0.1 % за болестите кои не се 
присутни во Република Северна Македонија 

- Зголемување на ефикасноста на спроведените 
мерки на и активности согласно Годишната 
наредба за здравствена заштита на животните и 
другите програми од областа на здравстената 
заштита на животните за 25% во поедини 
области до постигнување на ниво од 95%. 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
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Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.1 Континуитет 
во 
имплементација 
на Програмите 
за здравствена 
заштита на 
животните  

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.1 Болести кај 
свињите 

✓  ✓  ✓  ✓  

1.750.000 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.2 Болести кај 
живината  

✓  ✓  ✓  ✓  

7.400.000 
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
планови за итни 
мерки 

 1.1.3 Болести кај 
копитарите   ✓  ✓  ✓  ✓  

2.460. 000 
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
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благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
планови за итни 

 1.1.4 Болести кај 
пчелите   

✓  ✓  ✓  ✓  

600. 000 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.5 Надзор и 
контрола на 
вектори    

✓  ✓  ✓  ✓  

500. 000  
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.6 Болести кај 
дивеч  и дивите 
животни 

✓  ✓  ✓  ✓  

4.350.000  
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 
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 1.1.7 Болести кај 
кучиња  

✓  ✓  ✓  ✓  

100. 000  
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
планови за итни 
мерки 

 1.1.8 Болести кај 
рибите   

✓  ✓  ✓  ✓  

6.000.000* 
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
планови за итни 
мерки 

 1.1.9 Болести кај 
овците и козите  

✓  ✓  ✓  ✓  

110.200.000 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.10 Болести 
кај говедата   

✓  ✓  ✓  ✓  

95.400.000* Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
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заштита на 
животните 

 1.1.11 
Надоместок за 
заклани 
еутаниризрани 
животни ✓  ✓  ✓  ✓  

35.000.000 
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
планови за итни 
мерки 

 1.1.12 ДДД  

✓  ✓  ✓  ✓  

2.000. 000  
Програма 20 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.13 
Дијагностика и 
превентивни 
мерки за 
сузбивање на 
особено опасни 
болести и 
болести од 
економски 
интерес за 
државата 
согласно член 49 
од Законот за 

✓  ✓  ✓  ✓  

1.500.000 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 
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ветеринарно 
здравство, а кои 
не се предвидени 
со Годишната 
наредба за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.14 Надзор на 
особено опасни 
болести и 
болести од 
економски 
интерес за 
државата 
согланос член 49 
од Законот за 
ветеринарно 
здравство  

✓  ✓  ✓  ✓  

18.000.000 
 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 1.1.15 Внос на 
податоци на 
информациониот 
систем на АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  

10.000 .000 
Програма 20 

 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните/ 
Одделение за 
здравствена 
заштита на 
животните 

 2.1 Проценка на 
моменталната 
состојба во 
доменот на 

✓  ✓  ✓  ✓  
донaтори Сектор за 

здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
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блаогосостојбата 
на животните (со 
исклучок на 
кучињата). 

животните 

 2.2 Изработка на 
план  и 
спроведување на 
кампања за 
подигање на 
свеста на сите 
заинтересирани 
страни од аспект 
на благосостојба 
на животните    
(ветеринарни 
практичари, 
фармери, 
вработени во 
кланици, 
транспортери, 
Одржување 
семинари и 
издавање 
брошури) 

✓  ✓  ✓  ✓  

донaтори Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

 3. 1. Донесување 
на, оперативен 
прирачник за 
сузбивање и 
искоренување на 
класична чума 
кај свињите  

✓  ✓  ✓  ✓  

 Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 
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 3.2 Опремување 
на НЦКБ и 
ЛЦКБ и 
обезбедување на 
опрема за 
сузбивање  на 
болеста и опрема 
за лична заштита 

✓  ✓  ✓  ✓  

 
5.000.000 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

 
ПРОГРАМА: Зајакнување на институционалните капацитети на АХВ  
Административно Инспекциски Активности   
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската унија;  
Развој на економијата, зголемување на  продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
* Зајакнување на институционалните капацитети на Агенцијата за храна и ветеринарство 
Во функција на наведениот приоритет се развиваат следните цели: 
-Унапредување на квалитетот, ефективноста и ефикасноста на работењето на АХВ и постигнување на унифицираност во 
работата на инспекторите за храна и официјалните ветеринари при спроведување на националното законодавство  усогласено со 
ЕУ законодавството 
-Континуирино унапредување на материјално техничките средства за спроведување на официјалните контроли и  подобрување 
на квалитетот на официјалните контролите 
-Воспоставување и одржување на системи на управување со квалитетот според ISO и други стандарди 
-Реализација на активностите утврдени во планирани и тековни проекти, а кои се однесуваат на јакнење на капацитетите и 
квалитетот на работењето на вработените во АХВ (прилог листа на проекти (тековни и планирани) 
-Воспоставување на административна структура за започнување и водење на проеговорите со ЕУ и изработка на прелиминарна 
Позиција и Стратегија за транспозиција и имплементација на ЕУ актите во Република Северна Македонија 
-Законско усогласување со новиот пакет на ЕУ законодавството од областа на ветеринарното здравство и безбедноста на храна 
Цел на програмата: Подобрување на квалитетот на официјалните контроли на АХВ, поефикасни и поефективни базирани на анализа на на ризикот 
Обезбедување на соодветни опрема за работа на  инспекциските служби и стручна надградба на вработените во АХВ. 
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Воспоставување на стандард за квалитет со работењето (ISO 9001) и стандардот на инспекциско тело (ISO 17020) 
Реализација на активностите утврдени со проектните задачи во кои АХВ е носител на проекти (ИПА програми)  
Воспоставување на Codex структура во рамките на Агенција за храна и ветеринарство и спроведување на проект на EFSA. 
Показатели за успешност: - Намалена појава на небезбедна храна и храна за животни на пазарот. 
- Намалување на бројот на заболени животни и намалување на бројот на заболени луѓе во случaј на зоонози и/или алимнентарни 
инфекции и интоксикации 
- Намален број на претставки (основани) од потрошувачите.   
- Сертификат за ISO 9001:2015 

 
ПОТПРОГРАМА 1:Зајакнување на човечките ресурси и обезбедување на соодветни услови за работа на вработените во 
АХВ 
Цел на потпрограмата: Ефикасна, ефективна и отчетна администрација 
Показател за успешност: Подобра ефикасност и ефективност во 
извршување на работните задачи на 
вработените.  
Опремени инспектори за соодветна 
контрола на теренот. 

Појдовна основа: 
Моментална состојба во 
однос на 
-  персоналот, опремата и 

инфраструктурата 
- Ефикасноста и 

ефективноста во 
извршување на работнтие 
активности и задачи 

Планиран резултат (одредница) на 
годишно ниво: 
- Унапредување на состојбата со 

персонал, опрема и инфрастура за 20%  
- Зголемување на ефикасноста и 

ефективноста во извршување на 
работните активности и задачи за 25% 
во поедини области до постигнување 
на ниво од 95%. 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.Oбезбедувањ
е на соодветен 
број на 

    Програма 10 Одделение за 
управување со 
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инспектори и 
други 
вработени 

човечки ресурси 

 2. Набавка на 
потребна 
опрема за 
инспектори и 
други 
вработени 

    Програма 10 Сектор за општи 
и 
административн
и работи и 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 
 

ПОТПРОГРАМА 2:Извршена едукација и стручна надградба на вработените во АХВ 
Цел на потпрограмата: Надградба на знаењата на стручниот кадар, особено со последните трндови во одредена област со цел 
ефикасно извршување на работните задачи во духот на професионализмот и модерната администрација 
Показател за успешност:Унифицираност во работата 
на инспекторите и усогласеност со ЕУ 
законодавството во поглед на 
официјалната контрола 
Подобра ефикасност и ефективност во 
извршување на работните задачи на 
вработените на АХВ 
 

Појдовна основа:  
 Oчекуван број на 
обучени лица 
 BTSF-45 
TAIEX:100 
ИПА обуки:50 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Стекнати знаења на предвидениот број на лица за 
обуки 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 
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 1.Едукација 
и стручна 
надградба на 
вработените 
во АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  
донации/ 
Европска 
Унија 
(Програма 
10) 

АХВ/СЕУМС/ 
Национална 
Контакт точка 

 2.Едукација 
и стручна 
надградба  
на 
вработените 
во АХВ – 
Сопствeнa и 
МИОА 

✓  ✓  ✓  ✓  

(Програма 
10) 

Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

 
ПОТПРОГРАМА 3:Воспоставен Информациски систем на АХВ –ИСАХВ 
Цел на потпрограмата: Ефикасно и ефективно извршување на работните задачи 
Показател за успешност: Електронско 
водење на податоци и поднесување на 
извештаи од инспекциски надзор со што 
ќе се обезбедни ефикасно и ефективно 
работење 

Појдовна основа: 
Почетна фаза на 
електронско водење на 
податоци и поднесување 
на извештаи   

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Потполно електронско водење на податоци и 
поднесување на извештаи од инспекциски надзор 
соглсно утврдената спецификација 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.Воспоставен 
Информациск
и систем на 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 
 

Сектор за општи 
и 
административн
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АХВ –
ИСАХВ 

и работи 

 2.Одржување 
на системот и 
поврзување на 
ИСАХВ во 
Подрачните 
единици 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за општи 
и 
административн
и работи 

 
ПОТПРОГРАМА 4: Одржување на Системот за квалитет според барања на стандардот ISO 9001 
Цел на потпрограмата: Зајакнување на институционалните капацитети на Агенцијата за храна и ветеринарство 
 
Показател за успешност: Системско 
управување со работните процеси во 
АХВ преку идентификувани и 
евалуирани ризици 
Сертификат 

Појдовна основа: 
Сертифициран СМК 
согласно барањата на 
ISO 9001:2015 
 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Сертифициран СМК согласно барањата на ISO 
9001:2015 Успешно помината надворешна 
проверка Сертификат 
 

Мерки  Активности Временска рамка за спроведување   
Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Прва 
редовна 
проверка 
на СМК  
на АХВ 
според 

✓  
2019 

   150.000 Одделение за 
управување со 
систем за 
квалитет 
 
Менаџер за 
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барањата 
на ИСО 
9001 : 
2015 

квалитет 

 
ПОТПРОГРАМА 5: Акредитација на инспекциски служби според барањето на ISO 17020 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: Сертификат за 
акредитација на инспекциските одделенија 
ПЕ Скопје и ГП Богородица според 
стандард ИСО 17020 

Појдовна основа: 
- Непостоење на 

сертификат  

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- Добиен сертификат 17020 за Секторот за 

инспекциски надзор  
Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 

 1.Воспоставувањ
е на стандардот 
ИСО 17020 во 
Секторот за 
инспекциски 
надзор 

    Програма 10 Сектор за 
инспекциски 
надзор 

 2.Оцена за 
акредитација на 
инспекциски 
служби ✓  ✓  

  Програма 10 Државен 
советник, 
Сектор за 
стручна 
поддршка,  
Сектор за 
инспекциски 
надзор 
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 3. Сертификат за 
акредитација на 
инспекциски 
служби 

  

✓  ✓  

Програма 10 Државен 
советник, 
Сектор за 
стручна 
поддршка,  
Сектор за 
инспекциски 
надзор 

 
ПОТПРОГРАМА 6: Координација и контрола на лаборатории 
Цел на потпрограмата: Координација и контрола на работата на лабораториите и евиденција на акредитираните методи 
за испитување на храната. 
Показател за успешност: Број на извршени аудити на лаборатотии 

Воспоставена мрежа на национлани референт 
лаборатории 

Појдовна основа:  Нема назначено 
национални референт 
лаборатории согласно 
Правилник за условите 
кои треба да ги 
исполни националната 
референтна 
лабораторија (донесен 
2019) 
 
Согласно Програма  
за аудит на 
лаборатории  во 
областа на 
ветеринарното 
здравство и безбeдност 
на храна, спроведен е 
аудитот во 
официјалните 
лаборатории, кое  

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Назначени Национални Референт лаборатории за 
поедини приоритени области 
Спроведени аудити во сите лабораторатории од 
областа на безбедност на храна и ветеринарно 
здравство 
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ќе се настави и во 2019 
Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 

 1.  Аудит на 
лабораториит
е за 
испитување 
на храната  и 
ветеринарно 
јавно 
здравство кои 
се назначени 
со договор од 
страна на 
АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
стручна 
поддршка 
Одделeние за 
координација и 
контрола на 
лаборатории 

 
ПОТПРОГРАМА 7: Воспоставување на униформност и  квалитет во работењето на инспекциските служби 
Цел на потпрограмата: Зајакнување на институционалните капацитети на Агенцијата за храна и ветеринарство 
Показател за успешност: Системско 
управување со работните процеси во АХВ 
преку идентификувани ризици 

Појдовна основа: 
Извештај од извршен 
регуларен внатрешен 
аудит и внатрешни  
контроли, утврдени 
недоследности 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Реализација на Годишниот План и постапување 
по сите доспеани Пријави за неправилности во 
работењето 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 
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 1.Вршење 
аудит на 
официјални 
контроли 

✓  ✓  ✓  ✓  
Програма 10 Одделение за 

внатрешна 
контрола и 
аудит 
 

 2. Вршење на 
внатрешна 
контрола  во 
организацион
и единици на 
АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и 
аудит 
 

 3.Постапувањ
е по пријави 
за 
неправилност
и 

✓  ✓  ✓  ✓  
Програма 10 Одделение за 

внатрешна 
контрола и 
аудит 
 

 
ПОТПРОГРАМА 8:Реализација на активностите утврдени со проектните задачи во кои АХВ е носител на проекти (ИПА 
програми) 
Цел на потпрограмата:Успешна координација проекти чиј носител е АХВ и способност за искористување на средствата на 
располагање (ИПА програми) 
Показател за успешност: Број на одобрени извештаи според 
проектната задача 
Број на реализирани проекти согласно 
склучени договори 
% на искористени средства 

Појдовна основа: 
потпишани договори 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Зајакнати институционални капацитети на АХВ  
за спроведување на  законодавството 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта Кварта Кварта Кварта Финансиск Организациски 
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л 1 л 2 л 3 л 4 и средства облик/лице 
 1. Зајакнување 

на капацитетите 
на службите 
надлежни за 
безбедност на 
храна, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

✓  ✓  ✓  ✓  

1.100.000 
 
ИПА 2015 
донации ЕУ 

СЕУМС/Надлежн
и сектори на 
АХВ 

 2.Обезбедување 
на вакцини 
против беснило  ✓    

900. 000  
 
ИПА 2015 
донации ЕУ 

СЕУМС//СЗЗБЖ 

 3. Изградба на 
простории за 
ветеринарните 
и 
фитосанитарнит
е инспекциски 
служби на 
граничен 
премин Блаце 

    665.277 
ЕУР 
 
ИПА 2015 
донации ЕУ 

 

 4. Надзор на 
изградбата на 
просториите за 
ветеринарните 
и 
фитосанитарнит
е инспекциски 
служби на 
граничен 

    85.630 ЕУР 
 
ИПА 2015 
донации ЕУ 
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премин Блаце 
 
 

ПОТПРОГРАМА 9: Понатамошно усвојување на законодавството од областа на ветеринарното здравство и безбедноста 
на храната 
Цел на потпрограмата: Потполна усогласеност (Висок степен на усогласеност) со законодавството на ЕУ во областа на 
безбедноста на храната и ветеринарната политика 
Показател за успешност: 
Број на донесени акти усогласени со 
законодавството на ЕУ од превдидените 
со НПАА – Поглавје 12 (% на 
реализација) 

Појдовна основа: 
25 активности 
предвидени со НПАА 
ревизија за 2019 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: Понатамошна усогласеност според 
предвидениот број на ЕУ прописи преземени на 
национално ниво 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.Донесување 
на рамковно 
законодавство 
усогласено со -
Новиот закон 
на ЕУ за 
здравствена 
заштита на 
животните, 
32016Р0429 

   ✓  

Програма 
10 

Раководител/замен
ик раководител на 
НПАА РГ за 
Поглавје 12 

 2 Донесување 
на подзаконски 
акти 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 
10 

Раководител/замен
ик раководител на 
НПАА РГ за 
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усогласени со 
Законодавство
то на ЕУ 
(објавено во 
Службен 
весник на ЕУ) 
во текот на 
2015 - 2017 
година 

Поглавје 12 

 3.Донесување 
на национално 
законодавство 
усогласено со 
новата 
Регулатива на 
ЕУ 2017/625 
(официјални 
контроли) 

 ✓    Програма 
10 

 

 4. Донесување 
на подзаконски 
акти кои  
произлегуваат 
од 
новодонесенио
т Закон за 
безбедност на 
храната 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 
10 

Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 
ПОТПРОГРАМА 10: Воспоставување на Codex структура во рамките на Агенција за храна и ветеринарство и 
спроведување на проект на EFSA  
Цел на потпрограмата: 



37  

Показател за успешност:Подготвени 
постапки и утврдување на структурата на 
сите заинтересирани страни во процесот 
Добиени податоци за одредена категорија 
популација(мали деца) во однос на 
порциите на исхрана 
% на реализирани активности од соработка 
со Codex и EFSA во однос на предвидените 

Појдовна основа: 
− Потпишан договор 
со FAO во однос на 
Codex Alimentarius 
− 3 циклуси на 
анкети (260 анкети по 
сезона – зима, пролет, 
лето, и есен 2019) 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Реализирани активности од предвидените за 2019 
година 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 

 1. 
Воспоставувањ
е на Codex 
структура во 
рамките на 
Агенција за 
храна и 
ветеринарство 

✓  ✓  ✓  ✓  

Донација Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 Спроведување 
на проект во 
рамките на 
EFSA – 
Истражување 
за исхрана на 
национално 
ниво 

✓  ✓  ✓  ✓  

Донација Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 
ПОТПРОГРАМА 11: Започнување и водење на преговори во рамки на Поглавјето 12 – Безbедност на храна, ветеринарна 
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и фитосанитарна политика 
Цел на потпрограмата:Успешна подготвеност за почеток и водење на преговори за членство во ЕУ во однос на 
Поглавјето 12 (АХВ е координатор на Поглавјето) 
Показател за успешност: 
Подготвена административна структура за 
успешно завршени преговори во рамки на 
Поглавјето 12 - Безбедност на храна, 
ветеринарна и фитосанитартна политика 
(2021) 

Појдовна основа 
Воспоставување на 
административна 
структура за водење на 
преговори: 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Реализиран Експленаторен скрининг со ЕК 
(2019) 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 

 1.Воспоставувањ
е на 
административн
а структура за 
водење на 
преговори 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 АХВ, 
Преговарачка 
структура 

 2.  Изработка на 
прелиминарна 
позиција 
Подготовка за 
експленаторен 
скрининг 

✓     Програма 10 АХВ, 
Преговарачка 
структура 

 3. Подговка и 
ажурирање 
на 
Стратегија за 
транспозициј

   ✓  Програма 10 АХВ, 
Преговарачка 
структура 
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а и 
имплементац
ија на ЕУ 
актите во 
Република 
Северна 
Македонија 
Подготовка 
на 
институциит
е од Поглавје 
12 за 
билатерален 
скрининг со 
ЕК 

 
ПОТПРОГРАМА 12: Легислативно- регулаторно уредување на системот за безбедност на храна согласно новиот пакет на 
ЕУ 
Цел на потпрограмата:  
Показател за успешност: 
Донесени подзаконски акти согласно 
новиот пакет на ЕУ и нивно 
операционализирање во системот на 
работење на АХВ 

Појдовна основа: 
Во моментот нема 
донесени подзаконски 
акти согласно новиот 
пакет на ЕУ и нивно 
операционализирање 
во системот на 
работење на АХВ 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
Донесени сите предвидени подзаконски акти 
 

Мерк
и  

Активности Временска рамка за спроведување   
Кварта
л 1 

Кварта
л 2 

Кварта
л 3 

Кварта
л 4 

Финансиск
и средства 

Организациск
и облик/лице 
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 1. Анализа на 
новиот пакет 
на ЕУ 
легислатива 
(регулативи) од 
областа на 
ветеринарното 
здравство и 
безбедноста на 
храна 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
стручна 
поддршка 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 2. Изработка на 
закони и 
подзаконски 
акти ✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
стручна 
поддршка 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 3.Изработка на 
оперативни 
планови за 
имплементациј
а на терен 

✓  ✓  ✓  ✓  

Програма 10 Сектор за 
стручна 
поддршка 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

 
 

 
 

Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за работа на Владата 

Иницијатива 
Временска рамказа подготвување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал  
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 
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1.Предлог Програма за контролата и 
сузбивањето на бруцелозата кај 
овците/козите  
Програма за контрола и сузбивање на 
бруцелозата и туберкулозата кај говедата. 

✓     Финансиските 
импликации ќе 
бидат дадени во 
Програмата за 
користење на 
средства за 
здравствена 
заштита на 
животните за 
тековната 
година. 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

2.Информација по Стратегијата за заштита 
и благосостојба на животните и акциски 
план 

✓     Финансиски 
импликации има 
во делот на 
спроведување на 
контролата на 
популација на 
бездомни 
кучиња. 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

3.Предлог  Програмa за користење на 
средства за здравствена заштита на 
животните за 2020 година 

   ✓  Финансиските 
средства 
потребни за 
реализација на 
оваа активност се 
обезбедени преку 
Буџетот на 
Република 
Северна  
Македнија. 

Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

4.Предлог Закон за идентификација и 
регистрација на животните 

✓     / Сектор за 
здравствена 
заштита и 
благосостојба на 
животните 

 5.Предлог Правилник за директно  
снабдување  со  храна  од  страна  на  

✓     / Сектор за 
ветеринарно јавно 
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производител  до  краен потрошувач, 
отстапки при производство и ставање во 
промет на мали количини на производи од 
животинско потекло, производи со 
традиционални карактеристики и 
производи произведени во подрачја во кои 
постојат посебни географски или 
економски ограничувања 

здравство 

6.Предлог за воведување на нов  
Правилник за формата и содржината на 
регистарот на одобрени објекти и 
оператори со храна од животиснко 
потекло, начинот на издавање и 
повлекување на одобрението како и 
формата и содржинат на одобрениeто 

 ✓     Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

7.Предлог Програма за користење на 
средствата за за ветеринарно јавно 
здравсто во 2020 година 

   ✓  Буџет на РСМ Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 

8.Предлог Програмa за мониторинг на 
безбедноста на храната за животни за 2020 
година 

   ✓  Финансиските 
средства 
потребни за 
реализација на 
оваа активност се 
обезбедени од 
Буџетот на 
Република 
Северна 
Македонија, а ќе 
се користат 
преку 
Програмата за 
користење на 
средства за 
ветеринарно 
јавно здравство 
за тековната 

Сектор за 
ветеринарно јавно 
здравство 
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година 
9.Предлог Правилник за ароми      ✓  / Сектор за храна од 

неживотинско 
потекло 

10.Предлог Правилник за ензими    ✓  /  
11.Предлог Правилник за  адитиви    ✓ / Сектор за храна од 

неживотинско 
потекло 

12.Програмa за мониторинг на безбедноста 
на храната во Република Северна 
Македонија за 2020 година 

   ✓  Финансиските 
средства 
потребни за 
реалиција на оваа 
активност се 
обезбедени преку 
Буџетот на 
Република 
Северна 
Македонија, 
предвидени во 
оваа програма. 

Сектор за храна од 
неживотинско 
потекло 

13.Предлог закон за измена и дополнување 
на Законот за заштита и благосостојба на 
животните 

✓     Финансиски 
трошоци би 
требало да се на 
товар на 
одгледувачите, 
освен во случај 
кога Владата на 
Република 
Северна  
Македонија не 
одлучи да ја 
субвенционира 
оваа активност 
од државен буџет 
или да се стават 
на располагање 

Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 
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Европските 
фондови како 
што е ИПАРД 
програмата 

14.Предлог на Закон за здравствена 
заштита на животните 

   ✓  / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

15.Предлог Правилник за измени и 
дополнувања на Правилникот за посебните 
барања за екстракционите средства кои 
може да се користат во производството на 
храна и состојки на храна, условите  за  
нивна  употреба  во  поглед  на  процесот  
за  производство  на  категоријата  храна и  
максималните  дозволени  нивоа  на  
резидуи  на  екстракционите  средства  во 
крајните производи  и  максималните  
дозволени  нивоа  на  резидуи  на  
екстракционите  средства  во аромите  кои  
се  добиваат  од  природни  извори  на  
ароми,  
ЕПП: 2018.0886.7560 

  ✓   / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

16.Предлог Правилник за посебните 
барања за безбедност на маслата и мастите 
наменети за конзумирање од страна на 
луѓето и на храната која содржи додадени 
масла или масти во однос на содржината 
на ерука киселина, ЕПП: 2018.0886.7557 

 ✓    / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

17. Предлог Правилник за измени и 
дополнување на Правилникот за условите 
за ставање во промет на суровини за храна 
за животни, декларирањето и 
карактеристиките кои треба да бидат 
дадени на придружниот документ или 
пакувањето и листа на суровини за храна 

   ✓  / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 
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за животни,                        ЕПП: 
2018.0886.7559 
18. Предлог Правилник за посебните 
барања за безбедност на храна наменета за 
доенчиња и мали деца, храна за посебни 
медицински намени и целосна замена на 
дневни оброци за регулирање на телесната 
тежина,                   ЕПП: 2015.0886.7185 

   ✓ / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

19.Предлог Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за начинот и 
постапката за земање примероци, начин и 
методи на вршење на лабораториски 
анализи на храната за животни, ЕПП: 
2018.0886.7554 

 ✓    / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 
  
  

20.  Предлог  Правилник за методите за 
земање на примероци и за вршење на 
анализи како и методите за потврда и 
референтите кои се користат во случај на 
оспорување (суперанализа), критериуми за 
изведување, параметрите за анализи, 
несигурноста на методот и постапки за 
потврдување на методите и правилата за 
толкување на резултатите ЕПП: 
2018.0886.7552 

✓     / Раководител на 
Сектор за ЕУ и 
меѓународна 
соработка 

21. Предлог Закон за нус-производи од 
животинско потекло (нов) ✓    / Сектор за 

ветеринарно јавно 
здравство 

22. Предлог Закон за безбедност на храната 
за животни (нов) ✓    / Сектор за 

ветеринарно јавно 
здравство 

23. Предлог Правилник за посебните 
барања за безбедност на храната 
произведена со иновирани технологии 

  ✓   / Раководител на 
Сектор за нови 
прехранбени 
технологии 

24.Годишен извештај за работа на АХВ за 
2018 година 

✓     / Сектор за стручна 
поддршка 
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25.Годишен план за работа на АХВ за 2020 
година 

   ✓  / Сектор за стручна 
поддршка 

26. Предлог повеќегодишен контролен 
план на АХВ 

✓     / Директор 
27.Предлог Стратегија за безбедност на 
храна 2020-2025 

 ✓    / Сектор за стручна 
поддршка 
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В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната управа 
 

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ 
 

 ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Мерки и активности на здравствена заштита и благосостојба на 
животните 

 Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки  
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски средства Организациски облик/лице 
Спроведување на 
мониторинг на 
ефикасноста на 
вакцинацијата против 
класична чума кај 
свињите кај свињи 
заклани во кланица 

✓     Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај свињи 

Одделение за  планови за итни мерки/ 
Одделение за здравствена заштита на 
животните 
 

Постапување по 
резултатите добиени од 
спроведениот 
мониторинг на 
ефикасноста на 
вакцинацијата против 
класична чума кај 
свињите кај свињи од 
комерцијални 
одгледувалишта, 
односно спроведување 
на надзор  кај свињи во 
комерцијални 
одгледувалишта e 
потврдено отсуство на 

 ✓    Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај свињи 

Одделение планови за итни мерки 
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имунитет од 
вакцинација 
Спроведен мониторинг 
на класична чума кај 
дивите свињи  
 

✓    ✓  Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај свињи 

Одделение планови за итни мерки 
 

Изготвување на 
лифлети за класилна 
чума кај свињите- 
подигање на свесноста 
кај одгледувачите 

 ✓    Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Оперативен план за 
итни мерки за класична 
чума кај свињите 

  ✓   Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Контрола на набавка и 
дистрибуција на 
вакцини 

 ✓  ✓  ✓   Програма 10 Сектор ЗЗБЖ, СИН и Сектор за  
ветеринарно јавно здравство 

Адаптирање на ИСАХВ 
за внес на податоци за 
свињи ( активности на 
локација) 

    Програма 10 Сите одделенија 

Спроведен мониторинг 
на африканска чума кај 
дивите свињи  
 

✓    ✓  Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај свињи 

Одделение планови за итни мерки/ 
Одделение за здравствена заштита на 
животните 
 

Тренинзи-обуки -
едукација: ловци, 
ветеринарни друштва, 

 ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
животните 
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официјални 
ветеринари- подигање 
на свесноста 

СИН 
 

Изработка на 
информатиовен 
материјал- лифлети за 
АЧС 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение планови за итни мерки  

Симулациска вежба   ✓  ✓  Програма 10 Одделение планови за итни мерки / 
СИН 
 

Ажурирање/ 
транспонирање на ЕУ 
правна рамка во делот 
на диви свињи за 
потребата од 
унапредување на 
националното 
законодавство 

 ✓  ✓    Програма 10 Одделение планови за итни мерки,  
СЕУМС 

Мониторинг на 
здравствениот статус 
жива риба од групата 
салмониди   

 ✓    Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај риби 

Одделение планови за итни мерки  

Мониторинг на 
здравствениот статус 
жива риба од групата 
циприниди 

  ✓   Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај риби 

Одделение планови за итни мерки  
 

Одобрување на 
одгледувалишта за 
аквакултура  

✓  ✓  ✓  ✓   Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните  
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Изработка на план за 
итни мерки и 
оперативен прирачник 
за болести кај 
аквакултурата   

✓  ✓    Програма 10 Одделение планови за итни мерки  

Затворање на 
одгледувалишта каде 
болеста ИХН беше 
потврдена во 2018 
година 

✓     Програма 10 Одделение планови за итни мерки  
 

Изготвување на план и 
програма за 
воспоставување на 
систем за земање на 
примероци од Fallen 
stock-пасивен 
мониторинг на угинати 
животни во селски 
дворови и семејни 
домаќинства 

    Предвидени во 
подпрограмата 4 – 
болести кај овци и 
кози и говеда 

Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН, Сектор ветеринарно  
јавно здравство 

Вакцинација на сите 
домашни свињи заради 
нивна заштита од 
болеста класична чума 
кај свињите 

✓  ✓  ✓  ✓  500.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, Одделение за планови за 
итни мерки, СИН 

Унапредување на 
одгледувалишта 
бисигурносни мерки во 
одгледувалишта за 

✓  ✓  ✓  ✓  / Одделение за здравствена заштита на 
животните 
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свињи 
Мониторинг на 
класична чума кај 
живината (авијарна 
инфлуенца кај 
живината) 

✓    ✓  2.920.000,00 Одделение за планови за итни мерки,  
СИН 

Мониторинг на западно 
нилска треска 

✓    ✓  1.200.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, Одделение за планови за 
итни,  
СИН 

Мониторинг на 
ефикасност  на 
вакцинацијата  против 
њукастелска болест 

   ✓  3.500.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Мониторинг на 
присуство на 
серотипови на 
салмонела кои се 
релевантни за 
ветеринарното јавно 
здравство 

✓  ✓  ✓  ✓  1.900.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Вакцинација против 
болеста Антракс 

✓  ✓    10.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните  

Утврдување на 
присуство на болест 
ИАК кај копитари 

✓  ✓  ✓  ✓  900.000,00 Одделение за планови за итни мерки,  
Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Утврдување на 
присуство на вирусот на 

✓  ✓  ✓  ✓  2.100.000,00 Одделение за планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
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болеста Западно нилска 
треска 

животните,  
СИН 

Земање на примероци 
во случај на сомнеж на 
американска чума на 
пчелно легло и вршење 
на клинички преглед на 
пчелните легла 

✓  ✓  ✓  ✓  160.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните,  
СИН 

Мониторинг и контрола 
на вектори (инсекти) 
кои пренесуваат 
болести кај животните 

 ✓  ✓  ✓  500.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Пасивен надзор на 
класична чума кај 
дивите свињи 

✓  ✓  ✓  ✓  1.750.000,00 Одделение за планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
животните,  
СИН 

Пасивен надзор на 
болеста беснило и 
орална вакцинација на 
лисици 

✓  ✓  ✓  ✓  3.400.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Надзор на болеста 
трихнелоза 

✓  ✓  ✓  ✓  2.400.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Пасивен надзор на 
болестите Туларемија, 
Хеморагична болест кај 
зајаците и Миксоматоза 

✓  ✓  ✓  ✓  100.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Пасивен надзор на 
беснило и земање на 

✓  ✓  ✓  ✓  20.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 
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примероци  
Надзор за болести кај 
риби 

✓  ✓  ✓  ✓  6.000.000,00 Одделение за планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Надзор на болеста 
бруцелоза кај овци и 
кози 

✓  ✓  ✓  ✓  81.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Вакцинација против 
болеста Антракс овци и 
кози 

✓  ✓    1.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Пасивен надзор на 
болеста Скрепи кај овци 
и кози 

✓  ✓  ✓  ✓  600.000,00 Одделение за планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Вакцинација против 
болеста 
ентеротоксемија 

✓  ✓  ✓  ✓  9.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Вакцинација против 
болеста бруцелоза кај 
овци и кози 

✓  ✓  ✓  ✓  9.600.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Надзор на болеста 
бруцелоза кај говедата 

✓  ✓  ✓  ✓  28.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Вакцинација против 
болеста Антракс кај 
говеда 

✓  ✓    300.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Надзор над болеста 
ТСЕ 

✓  ✓  ✓  ✓  12.000.000,00 Одделение за планови за итни мерки, 
Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 
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Надзор на болеста 
туберкулоза 

✓  ✓  ✓  ✓  30.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Вакцинација против 
болест на чвореста кожа  

✓  ✓  ✓  ✓  18.000.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Надзор на особено 
опасни болести и 
болести од економски 
интерес и добивање на 
здравствен статус земја 
слободна од одредени 
болести 

  ✓  ✓  6.650.000,00 Одделение за здравствена заштита на 
животните, СИН 

Изработка на месечни 
извештаи за состојба со 
болести на национално 
ниво, регионално ниво 
и на ниво на ЕУ 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10  Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Изработка на упатство 
за постапување во 
случај на појава на 
Антракс 

  √  Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 
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Измена и дополнување 
на правилник за 
одобрување на 
ветеринарна амбуланта, 
ветеринарна клиника, 
ветеринарна болница и 
ветеринарна служба на 
одгледувалиште 

 √   Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Програма за 
мониторинг на вектори 

 √   Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Изработка и 
имплементација на план 
за надзор на особено 
опасни болести и 
болести од економски 
интерес и добивање на 
здравствен статус земја 
слободна од одредени 
болести. 

√  √ √ постоечки и  
6,500,000.00 

Одделение за здравствена заштита на 
животните, 

Изработка на годишна 
наредба за здравствена 
заштита на животните 

   √ Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Изработка на програма 
за користење на 

   √ Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
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финансиски средства за 
здравствена заштита на 
животните 

животните 

Изработка на план за 
работа на секторот за 
следната година  

   √ Програма 10 Сектор за здравствена заштита  и 
благосостојба на животните 

Изработка на извештај 
за работа на секторот за 
претходната година 

√    Програма 10 Сектор за здравствена заштита  и 
благосостојба на животните 

Стратешко планирање 
на работа на секторот 

 √   Програма 10 Сектор за здравствена заштита  и 
благосостојба на животните 

Изработка на план за 
мониторинг на стекнат 
имунитет кај живина 
против болеста 
Њукастел 

√    Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Изработка на 
национален план за 
контрола на трихинела 

√    Програма 10 Одделение за здравствена заштита на 
животните 

Изготвување на 6-
месечен и годишен 
извешатај до ОИЕ и 
системот за 
пријавување зоонози во 
EFSA 

√ √ √    

Изработка на модули за 
живина (салмонела, 
авиарна инфлуенца, 
западно нилска треска, 

√ √    Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 
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њукаслска болест  итн.) 
Изработка на модул за 
статус за бруцелоза кај 
мали преживари. 
Континуирано 
одржување и развивање 
на системот за 
идентификација и 
регистрација на 
животните. 

√ √ √ √ 800.000, 00 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Ажурирање на 
податоците кои се 
чуваат и процесираат во 
базата на податоци 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Измена и дополна на 
Законот за 
идентификација и 
регистрација на 
животните. 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Измена на Правилникот 
за идентификација и 
регистрација на 
животни од видот 
копитари. 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Имплементација на 
модул за 
идентификација и 
регистрација на 
копитари 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 
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Обука на ветеринарни 
друштва и официјални 
ветеринари за модулот 
за копитари 
 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Анализа на резултати 
од контролите на 
ветеринарни друштва, 
ветеринарни служби на 
одгледувалиште, 
добиточни пазари, 
собирни центри, 
кланици, овлaстени 
добавувачи и 
ветеринарна комора. 
 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Анализа на резултатите 
од он спот 
контролитите 

√    Програма 10 Одделение за идентификација и 
регистрација на животните 

Изработка – донесување 
на план за итни мерки и 
оперативен прирачник 
за болести кај 
аквакултурата   

√ √   Програма 10 Одделение планови за итни мерки 
 

Ревидирање на планот 
за итни мерки и 
донесување на, 
оперативен прирачник 
за класична чума кај 

  √  Програма 10 Одделение планови за итни мерки 
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свињите 
Изработка и 
донесување на план за 
итни мерки за 
постапување во случај 
на елементарни 
непогоди 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Изработка – донесување 
на упатствопроцедура 
за биосигурносни мерки 
за лична заштита при 
посета на сомнително-
потврдено жариште 

 √   Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Ревидирање на план за 
итни мерки и 
донесување на 
оперативен прирачник 
за АИ 

  √  Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Изработка – донесување 
на план за итни мерки и 
оперативен прирачник 
за ТСЕ 

   √ Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Организирање и 
спроведување на 
симулациска вежба 

  √ √ Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Набавка на опрема за 
НЦКБ/ЛЦКБ 

  √  Програма 10 Одделение планови за итни мерки 

Изготвување и 
ажурирање на 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение планови за итни мерки 
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дополнителна и тековна 
документација во 
Одделение за планови 
за итни мерки 
Анализа на податоците 
од контролите за 
благосостојбата во 
одгледувалишта за 
свињи (околу 150 
одгледувалишта) 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за државна 
ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Анализа на податоците 
од контролите за 
благосостојбата во 
одгледувалишта за 
говеда (околу 150 
одгледувалишта) 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за  државна 
ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Анализа на податоците 
од контролите за 
благосостојбата во 
одгледувалишта за 
кокошки несилки 
(околу 90 
одгледувалишта) 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за  државна 
ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Анализа на податоците 
од контролите за 
благосостојбата во 
одгледувалишта за 
бројлери  (околу 5 
одгледувалишта) 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за  државна 
ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Анализа на податоците 
од контролите за 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за  државна 
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благосостојбата во 
прифатилишта за 
кучиња ( 10 
прифатилишта по 2 
контроли годишно) 

ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Анализа на податоците 
од контролите на 
институциите 
корисници за 
експериментални 
животни (3 контроли) 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Одделение за  државна 
ветеринарна инспекција за 
здравствена заштита на 
животните  

Одобрување на 
прифатилишта за 
кучиња 

√ √ √ √ Програма 10 Комисија за одобрување на 
прифатилишта 

Oбука за персоналот кој 
работи на добиточните 
пазари и собирните 
центри 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните/Овластен субјект 
(Факултет за ветеринарна 
медицина Скопје) 
 

Спроведување на обука 
и испит за возачите и 
надзорниците на 
патувањето 

√ √ √ √ Програма 10 Овластен субјект (Факултет за 
ветеринарна медицина Скопје) 
 

Регистрација и 
одобрување на 
превозниците кои 
вршат превоз за кратки 
и долги патувања и 
одобрување на 
средствата за превоз 

√ √ √ √ Програма 10 Комисија за одобрување на 
трговци, собирни центри, 
превозници и превозни средства 
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наменети за долги 
патувања 
Поддршка за вршење 
контрола во кланици за 
исполнетост на 
условите за 
благосостојба на 
животните 

√ √ √ √ Програма 10 Поддршка на Работна група за 
спроведување на контрола во 
поглед на заштита и 
благосостојба на животните за 
време на колење во кланица 

Издавање потврди и 
мислења за ИПАРД 
програмата 

√ √ √ √ Програма 10 Комисија за издавање на 
мислење, потврди и податоци од 
областа на ветеринарното 
здравство и здравствена заштита 
и благосостојба на животните 

Едукација во врска со 
кампањата за одговорно 
сопствеништво, во 
основните училишта 

√ √ √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните 
 

Постапка за одобрување 
на планови и програми 
за контрола на 
популација на кучиња 
за општините 

√    Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните 
 

Постапка за одобрување 
на одгледувачници и 
продавници за домашни 
миленици 

  √ √ Програма 10 Одделение за благосостојба на 
животните 
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СЕКТОР ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Мерки и активности на ветеринарно јавно здравство (безбедност и квалитет на храна од 
животинско потекло, безбедност на храна за животни и исхрана на животни, ветеринарно медицински препрати и нуспроиводи од 
животинско потекло)  
Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1.1 Одобрување на објекти и оператори со 
храна од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.2 Одобрување на објекти за извоз во 
Европска унија 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.3 Одобрување на објекти за извоз во трети 
земји 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.4 Регистрација на правни лица увозници на 
храна од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.5 Изготвување, следење и анализа на 
Годишниот план за мониторинг на резидуи и 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
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недозволени супстанции кај живи животни, 
производи и суровини од животинско 
потекло 

квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.6.  Регистрација на примарното 
производство 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.7  Аудит на објекти за производство, 
обработка и манипулација со храна од 
животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.7.1  Аудит на објектите и операторите со 
храна од животинско потекло кои  извезуваат 
во земјите членки на Европската Унија 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.7.2  Аудит на објектите и операторите со 
храна од животинско потекло одобрени за 
извоз во трети земји 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.8.  Изработка на законски и подзаконски 
акти 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.9 Активности во поглед на квалитетот на 
храната од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
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квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

1.10 Надградба на Ветеринарно 
информативниот систем – ВИС и негова 
функционална примена 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност и 
квалитет на 
храна од 
животинско 
потекло 

2.1 Одобрување на оператори со ветеринарно 
- медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.2 Одобрување на  ветеринарно – 
медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.3 Одобрување увоз на ветеринарно – 
медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

 
2.4  Следење на употребата на ветеринарно - 
медицинските препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.5 Следење на несаканите дејства на 
употребата за ветеринарно - медицинските 
препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.6 Програма за утврдување и следење на 
антимикробна отпорност 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.7 Аудит на оператори со ветеринарно - 
медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
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медицински 
препарати 

2.8  Измени и дополнувања на Законот за 
ветеринарно – медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.9 Донесување и измени на подзаконски 
акти кои произлегуваат од Законот за 
ветеринарно – медицински препарати 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

2.10 Надградба на Ветеринарно 
информативниот систем – ВИС и негова 
функционална примена 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
ветеринарно 
медицински 
препарати 

3.1. Регистрација на објекти и/или активности 
со нуспроизводи од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.2 .Одобрување на објекти и оператори со 
нуспроизводи од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.3. Регистрација на правни лица кои вршат 
увоз на нуспроизводи од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.4 Зајакнување на воспоставениот 
функционален систем за контрола на 
нуспроизводи 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.5 Креирање на обрасци ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.6 Имплементација на системот за ракување 
со нуспроизводите од животинско потекло 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
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животинско 
потекло 

3.7  Законодавство ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

3.8 Надградба на Ветеринарно 
информативниот систем – ВИС и негова 
функционална примена 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделението  за 
нуспроизводи од 
животинско 
потекло 

4.1 Одобрување на објекти и оператори со 
храна за животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4 .2 Регистрирање на објекти и оператори со 
храна за животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.3 Регистрација на правни лица увозници на 
храна за животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.4 Следење на ЕУ законодавството и негова 
транспозиција во националните прописи 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.5. Зајакнување на воспоставениот 
функционален систем за контрола на 
безбедноста на храната за животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.6 Надградба на Ветеринарно ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
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информативниот систем – ВИС и негова 
функционална примена 

безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.7. Креирање и печатење на брошури за 
бизнис операторите со храна за животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 

4.8 Аудит на одобрени објекти и оператори 
со храна на животни 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 40 Одделение за 
безбедност на 
храна за животни 
и исхрана на 
животните 
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СЕКТОР ЗА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

 
ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Мерки и активности во областа на безбедност на храна од неживотинско потекло и посебни 
групи на храна  
Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Преглед на документација и издавање на 
решенија за користење на здравствени 
тврдења во комерцијални цели  

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
безбедност на 
храната од 
неживотинско 
потекло 

2.1 Изработка на Правилник за адитивите 
што се употребуваат во производство на 
храната 

    Програма 10 Одделение за 
посебни видови 
храна и адитиви 

2.2 Изработка на Правилник за аромите 
што се употребуваат во производство на 
храната 

    Програма 10 Одделение за 
посебни видови 
храна и адитиви 

2.3 Изработка на Правилник за ензимите  
што се употребуваат во производство на 
храната 

    Програма 10 Одделение за 
посебни видови 
храна и адитиви 

2.4 Изработка на Мислења за 
усогласеност на производ  од групата 
додатоци 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
посебни видови 
храна и адитиви 

3.1 Преглед на документација и издавање на 
одобренија/мислење за ставање во промет на 
производи и материјали кои доаѓаат во 
контакт со храна 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
производи и 
материјали кои 
доаѓаат во 
контакт со храна 
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СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Инспекциски Надзор на Законите од областа на безбедност на храна и ветеринарно 
здравство  
Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

Инспекциски надзори-Вкупно 83700 20900 
надзори 

20910 
надзори 

20910 
надзори 

20905 
надзори 

550000,00 Сектор за 
Инспекциски 
надзор 
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СЕКТОР ЗА ЕУ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Активности во однос на ЕУ интегративните процеси и меѓународната соработка 
Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки и дополнителните активности кои може да 
произлезат од ЕУ пристапните преговоро 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1.1 Подготовка и учество на 
експленаторен скрининг 

✓      Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

1.2 Следење на степенот на реализација на 
активностите предвидени со НПАА 
ревизија 2019 - Поглавје12 - Безбедност на 
храна, ветеринарна и фитосанитарна 
политика 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

1.3 Подготовки за XV состанок за 
Поткомитетот за земјоделство и рибарство 

✓  ✓     Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

1.4.  Информирање на Европската 
Комисија за напредокот на РСМ за 
Поглавјето 12 

 ✓     Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

1.5. Анализа на Годишниот Извештај на 
ЕК за 2019 година за постигнатиот 
напредок на Република  Северна 
Македонија во евроинтеграцискиот процес 

      

1.6  Подготовка на НПАА ревизија за 2019 
година – Поглавје 12 

 ✓      
2.1. Транспозиција на законодавство ЕУ од 
областа на безбедноста на храната и 
ветеринарната политика 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

2.2. Следење на ЕУ законодавството од 
областа на безбедност на храна и 
ветеринарна политика   

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

2.3. Информирање на јавноста и на ✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
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засегнатите страни за донесување на нови 
прописи                                                                                                                      

меѓународна соработка 
3.1. ИПА 2015 Договор за набавка на 
вакцини против болеста беснило- 

      
 3.2            ИПА 2019 
− изградба и супервизија на објект за 
собирање и нештетно отстранување на нус 
производи од животинско потекло 
− подготовка на Проектна задача за 
договор за услуги 

      

4.1 Подготовка, организација, 
координирање за учество на претставници 
од Агенцијата за храна и ветеринарство на 
обуки во организација на Генералниот 
директорат на Европската комисија за 
“Здравје и безбедност на храна” (DG 
SANTE),  “Подобра обука за побезбедна 
храна”/“Better training for safer food 
(BTSF)”/; и 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

4.2 Подготовка, организација, 
координирање за учество на претставници 
од Агенцијата за храна и ветеринарство на 
работилници, експертски мисии и 
студиски посети во организација на 
TAIEX за 2019 согласно изготвената 
TAIEX мапа за 2019 година за утврдени 
потреби за обуки. 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

4.3        Соработка со меѓународни 
институции, надлежни органи и 
организации од област на ветеринарната 
политика и безбедност на храната 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

 5.1      Активности на АХВ како контакт 
точка за EFSA 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

 5.2      Проект: “Спроведување на 
истражувања на навиките во исхраната на 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 
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деца„ 
6.     Соработка со Codex Alimentarius ✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 

меѓународна соработка 
7. Соработка со Светска организација 
за здравствена заштита на животните 
(OIE) 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

8.           Поддршка во подготовка и 
процесирање на документи на системот Е-
Влада 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

9.           Следење и водење на евиденција 
на објавеното национално законодавство 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

10.          Одржување на базата за учесници 
на меѓународни обуки 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 

11.         Превод и коресподенција со 
меѓународни институции 

✓  ✓  ✓  ✓   Сектор за ЕУ и 
меѓународна соработка 
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СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Техничка и административна подршка на секторите во АХВ   
Показател за успешност:  Ефективно и правовремено спроведување на техничко логистичките и административни активности во 
функција на работењето на секторите 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1.Водење на евиденцијата за архивското и 
канцелариското работење согласно 
важечките прописи 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
општи работи, 
архивско и 
канцелариско 
работење 

2.Вршење управно-правни работи, соработка 
со  надлежни институции и органи 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
правни работи 

3.Навремено изготвување,  донесување и 
реализација на  Годишен план за јавни 
набавки 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
јавни набавки 

4.Следење на функционалноста на 
Информациониот систем, регулирање на 
постапките, унапредување на контролните 
системи и друго 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
информатичка 
технологија 
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СЕКТОР ЗА СТРУЧНА ПОДДРШКА 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : 
Показател за успешност:  
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски облик/лице 
1.Континуирано 
подобрување и 
усовршување на СМК 
согласно барањата на 
стандардот ISO 
9001:2015 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за управување со систем на 
квалитет 

2.1 Преслушување на 
повиците од 
бесплатната телефонска 
линија 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за заштита на потрошувачите 

2.2  Ажурирање на 
WEB страницата во 
делот наменет за 
потрошувачите   

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за заштита на потрошувачите 

2.3 Ажурирање на 
базата на податоци за 
преставки од областа на 
безбедноста на храната 
и ветеринарството и 
анализа на истата 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за заштита на потрошувачите 

2.4 Истражување  ✓    400 000 ден 
Јавна набавка 

Одделение за заштита на потрошувачите 
2.5  Соработка со 
советите за заштита на 
потрошувачи во 
општините 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 АХВ, лица номинирани од директорот 

2.6 Реализација на 
активности од 

✓  ✓  ✓  ✓  500 000,00 АХВ, невладино здружение, научни и 
образовни институции 
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Програмата за заштита 
на потрошувачите за 
периодот 2019-2020 
година /ја донесува 
Владата/ 
2.7 Одржување на 
трибини, настани, 
изготвување на  
содржини за медиуми, 
кампањи. Соработка со 
невладиниот сектор и 
институции. 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за заштита на потрошувачите 

3.1 Координација и 
контрола на работата на 
лабораториите и 
евиденција на 
акредитираните методи 
за испитување на 
храната. 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение  за координација и контрола на 
лаборатории 

3.2 Следење на 
податоците во веб 
страната на Институтот 
за акредитација на 
РСМ, за новите 
акредитирани 
аналитички методи за 
испитување на храната, 
храната за животни и 
методи за испитување 
во областа на 
ветеринарно здравство 
во овластените 
лаборатории во РСМ. 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение  за координација и контрола на 
лаборатории 

3.3 Следење на 
податоците за 
акредитирани методи  

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение  за координација и контрола на 
лаборатории 
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во референтните 
лаборатории во 
Европските земји за 
испитување на храната, 
храната за животни и 
методи за испитување 
во областа на 
ветеринарно здравство 
3.4 Ажурирање на дата 
база на акредитирани 
микробиолошки, 
хемиски аналитички 
методи за испитување 
на храната, храната за 
животни и методи за 
испитување во областа 
на ветеринарно 
здравство. 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение  за координација и контрола на 
лаборатории 

3.5 Аудит на 
акредитирани 
лаборатории во РСМ   

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение  за координација и контрола на 
лаборатории 

4.1 Подготовка на 
Извештајот за 
спроведување на 
Годишниот план за 
работа  за 2018 

✓     Програма 10 Сектор за стручна поддршка 

4.2 Подготовка на 
Нацрт стратешки план 
2020-2022 

 ✓    Програма 10 Сектор за стручна поддршка 

4.3. Подготовка на 
Годишен план за работа 
2020 

   ✓  Програма 10 Сектор за стручна поддршка 

4.4 Подготовка на 
усогласен стратешки 
план со Буџетот 

   ✓  Програма 10 Сектор за стручна поддршка 

4.5 Следење на ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Сектор за стручна поддршка 
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спроведување на 
Стратешкиот план и  
Годишниот план за 
работа  
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СЕКТОР ЗА НОВИ ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Воспоставен систем за контрола на  храна и состојки на храна добиени со иновирани 
технологиии ихрана од групата на природни минерални  води, изворски води  и други пакувани води 
Показател за успешност: Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.Донесување на Правилник за посебните 
барања за безбедност на храната произведена 
со иновирани технологии 

   ✓   Одделение за 
храна 
произведена со 
иновирани 
технологии и 
јонизирачко 
зрачење, новел 
храна и други 
видови храна 

2.Состаноци на Комисијата за проценка на 
безбедноста на  храна и состојки на храна 
добиени со иновирани технологии 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
храна 
произведена со 
иновирани 
технологии и 
јонизирачко 
зрачење, новел 
храна и други 
видови храна 

2.1 Постапување по барања за добивање 
одобрение  за храна и состојки на храна 
добиени со иновирани технологии 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
храна 
произведена со 
иновирани 
технологии и 
јонизирачко 
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зрачење, новел 
храна и други 
видови храна 

3.Состаноци на Комисијата за природни 
минерални  води, изворски води  и други 
пакувани води 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
храна 
произведена со 
иновирани 
технологии и 
јонизирачко 
зрачење, новел 
храна и други 
видови храна 

3.1.Постапување по барања за добивање 
одобрение  за храна од групата на природни 
минерални  води, изворски води  и други 
пакувани води 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
храна 
произведена со 
иновирани 
технологии и 
јонизирачко 
зрачење, новел 
храна и други 
видови храна 
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СЕКТОР ЗА ПРОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЈА НА РИЗИК 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Спроведување на анализи за проценка на ризик од областа на безбедноста на храна и 
ветеринарното здравство и проратни активности поврзани со комуникацијата на ризик  
Показател за успешност: Изготвени Анализи за проценка на ризик 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

Изготвени анализи  2 2 2 2 / Одделение за 
проценка на 
ризик 

Изготвени информации за небезбедна храна и 
храна за животни 

13 13 13 13 / Одделение за 
комуникација и 
RASFF 

Национален совет за храна и храна за 
животни 

1 1 1 1   
 
ОДДЕЛЕНИЈА ПОД ДИРЕКТНА НАДЛЕЖНОСТ НА ДИРЕКТОР 
 
X.01 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ДИРЕКТОР – КАБИНЕТ 
 
 
 
X.02 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Управување со човечки ресурси 
Показател за успешност: Ефикасно и ефективно спроведување на активностите на одделението 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал Квартал Квартал Квартал Финансиски Организациски 
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1 2 3 4 средства облик/лице 
Годишен план за вработување √    Програма 10 Одделение за 

управување со 
човечки ресурси 

Годишен план за генерички и 
специјализирани обуки 

   √ Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Систем за управување со човечки ресурси 
HRMIS 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Спроведување на постапката за управување 
со ефектот на административните 
службеници. 

 √  √ Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Процесот на селекција, вработување и 
мобилност во државната служба 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Боледувања ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

Годишни одмори ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
управување со 
човечки ресурси 

 
X.03 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И АУДИТ 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Внатрешна контрола и аудит 
Показател за успешност:  Спроведување на 100 % од планираните активности и мерки 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Подготовка на Акциски план за 
спроведување на активности по Годишен 
плани Програма и План за  спроведување на  
официјални контроли 

✓     Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и аудит 
Сектор за 
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инспекциски 
надзор 

2.Ревизија на официјални контроли и 
подготовка на поединечни извештаи од 
извршените внатрешни аудити на официјални 
контроли 

 ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и аудит 
Овластени 
внатрешни 
аудитори и 
внатрешни 
контролори 

3.Подготовка на збирен  Извештај од извршен 
внатрешен регуларен аудит иодржување на 
состанок за утврдување на препораки и листи 
на недоследности 

   ✓  Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и аудит 
Овластени 
внатрешни 
аудитори и 
внатрешни 
контролори 

4.Постапување по  Пријави, податоци, 
информации и сознанија за  неправилности 
во работењето  со Налог на Директорот на 
АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и аудит 
Овластени 
внатрешни 
аудитори 
контролори 

5.Постапување по Издаден Налог за 
внатрешна контрола во Организациона 
единица Сектор/Одделение во АХВ од страна 
на  Директорот на АХВ 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
внатрешна 
контрола и аудит 
Овластени 
внатрешни 
аудитори 
контролори 

 
       
X.04 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
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ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Спроведување на финансиска и системска ревизија на активностите на АХВ  
Показател за успешност:  
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1.Ревизија на внатрешна финансиска 
контрола при реализација на договорите во 
АХВ 

✓     140.000,00 Одделение за 
внатрешна ревизија 

2.Системот на наплата на надоместоци за 
спроведување на активностите и 
официјални контроли при издавање на 
сертификати за храна и храна на животни 
согласно пропишаната регулатива 

 ✓    140.000,00 Одделение за 
внатрешна ревизија 

3.Системот на информирање од страна на 
лабораториите за добиените резултати по 
спроведени анализи од земени примероци 
за анализа 

  ✓   140.000,00 Одделение за 
внатрешна ревизија 

4.Ревизија на системите за внатрешна 
контрола на процесот на ИПА проектите 
во АХВ 

   ✓  94.000,00 Одделение за 
внатрешна ревизија 

 
 
Х.05 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : 
Показател за успешност:  
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Сметководственото работење ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
финансиски 
прашања 
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2.Подготовка на нови процедури за работа ✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
финансиски 
прашања 

3.Склучување договор за закуп на архивски 
простор 

  ✓   Програма 10 Одделение за 
финансиски 
прашања 

4.Просторно и тимско екипирање на 
одделението 

 ✓    Програма 10 Одделение за 
финансиски 
прашања 

5.Евиденција на обврски по сектори и 
следливост на документите за плаќање 

✓     Програма 10 Одделение за 
финансиски 
прашања 

 
Х.06  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗМАМИ СО ХРАНА 
 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : Следење на измами со храна 
Показател за успешност: Системско управување со работните процеси  при  идентификување и постапување по иницијативи за 
следење на измами со храна , однос на број на доспени пријави и иницијативи со број на реализирани истраги врз основа на 
анализа и проценка, реализација на годишен план 
Активност Временска рамка за извршување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Дефинирање  на подрачја за работа и 
подготовка на акциски план за 
спроведување на активности по 
Годишен план за Folow up на планот 
за работа за  2018 год 

✓     Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 
 

2. Постапување по доспеани пријави, 
дојави и иницијативи за постапување 
за измами со храна како вонредни 
инспекциски надзори 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 
Одделение за 
државна 
инспекција од 
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неживотинско 
потекло/ 
инспектори за 
храна 

3. Изготвување на извештаи  за 
Директор на АХВ од извршените 
истраги за измами со храна 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

4. Следење на состојбите  и трендовите 
кои може да резултираат со измами на 
храна и постапување по истите 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

5. Изготвување на Програма и План за 
работа 

✓     Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

6. Реализација на Годишен план за 
работа на одделението за следење на 
измами со храна  со планирани 
надзори во делот на додатоци на 
исхраната  

✓    ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

7. Изготвување на годишен  извештај од 
реализирани истаги за измами 
постапување по годишен план 

   ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

8. Ажурирање на база на податоци на 
измами со храна 

✓  ✓  ✓  ✓  Програма 10 Одделение за 
следење на 
измами со храна 

 


