
Член 79 

Назначени лаборатории 

(1) Лабораториското испитување и анализи, согласно одредбите од овој закон може да ги 

вршат само лаборатории кои се акредитирани соглaсно релевантен стандард за наведената област 

за испитување.  

(2) Лабораториска поддршка Лабораториските испитувања и анализи, за потребите на 

Агенцијата  надлежните органи вршат национални референтни лаборатории и официјални 

лаборатории согласно со посебните прописи од областа на безбедност на храна и ветеринарното 

здравство, кои се назначени и/или овластени од директорот на Агенцијата и согласно одредбите од 

овој закон. 

(3) Лабораториските испитувања и анализи, за потребите на операторите го вршат 

лаборатории кои се акредитирани согласно релевантниот стандард за наведената област на 

испитување, ги исполнуваат посебните прописи од областа на безбедност на храна и ветеринарното 

здравство и се внесени во Регистарот на лаборатории кој го води Агенцијата.  

(4)  Лабораториите мора редовно да ја информираат Агенцијата за статусот на акредитација на 

лабораторијата, вклучувајќи и известување за секоја значителна промена во податоците и  

активностите. 

(5) Лабораториите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член работат, се оценуваат и акредитираат 

во согласност со МК EN ISO/IEC 17025 за „Општи барања за компетентност на лабораториите за 

тестирање и калибрирање".  

(6) Акредитација на лабораториите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се врши во согласност 

со прописите за акредитација кои ги спроведува, ИАРСМ. 

(7) Акредитацијата и оценувањето на лабораториите од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се 

однесуваат за поединечни тестови или за групи на тестови.  

(8) Лабораториите од став  (2) на овој член се назначуваат од директорот на Агенцијата за 

вршење на одделни активности за потребите на Агенцијата на основа на спроведен јавен повик. 

(9) Лабораториите од ставот 3 на овој член се одобруваат од директорот на Агенцијата  кој поблиску 

ги пропишува начинот и критериумите кои треба да ги исполнуваат.  

(10) Јавниот повик за назначување на лабораториите од ставот (2) за вршење Лабораториските 

испитувања и анализи за потребите на Агенцијата и особено ги содржи следниве податоци: 

1) предмет на назначувањето на лабораториите за вршење на Лабораториските испитувања и 

анализи за потребите на Агенцијата; 

2) период за кој  се доделува назначувањето на лабораториите за вршење на Лабораториските 

испитувања и анализи за потребите на Агенцијата; 

3) рок за поднесување на понудите; 

4) адреса на која се  доставуваат понудите; 

5) јазик на кој понудите треба да бидат напишани; 

6) критериуми според кои  се врши  изборот на најповолна понуда  

7) име  и  адреса  на  надлежниот  орган  за  решавање  по  жалби  и 

8) рокови  за поднесување на жалби. 

(11) Јавниот повик за назначување на лабораториите за вршење на одделни активности за 

потребите на Агенцијата може да содржи и други податоци утврдени со посебен закон. 



(12) Јавниот повик за назначување на лабораториите за вршење на одделни активности за 

потребите на Агенцијата се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а 

може да се објави и во домашен и странски дневен весник и на веб страницата на Агенцијата.  

(13) Лабораториските испитувања за потребите на Агенцијата се на товар на Агенцијата, а ќе се 

обезбедат од годишната програмата за здравствена заштита на животните, програмата за 

ветеринарно јавно здравство,  програма за мониторнинг на безбедноста на храната, и програма за 

контрола и превентива на одделни физички,хемиски и биолошки опасности во определени видови 

или категории храна “. 

 


