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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на членот 29-г став (3) од Законот за безбедност на храната (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14 и 72/15), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ХРАНАТА1

ГЛАВА 1

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат информациите поврзани со храната, заради 

обезбедување на висока заштита на потрошувачите, земајќи ги предвид разликите во 
перцепцијата на потрошувачите и нивните потреби да бидат  информирани, а во исто 
време обезбедувајки непречено функционирање на внатрешниот пазар.

Член 2
(1) Одредбите на овој правилник  треба да гиприменуваат  сите оператори со хранаво 

сите фази на производство на храната, секаде каде активностите кои се преземаат во текот 
на производство го засегнуваат потрошувачот. 

(2) Одредбите на овој правилник  се применуваат нахраната наменета за крајниот 
потрошувач, вклучувајќи ја и храната испорачана одголемите снабдувачикако и храната 
наменета за доставадо големите снабдувачи.

(3) Одредбите на овој правилник се применуваатбез да влијаат врзпосебните барања за 
означувањекои се однесуваат на одредени видови на прехранбени производи или посебни 
категории на храна.

Член 3
(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност на храната и прописите за општите и 

посебните барања за безбедност на одделни видови храна се применуваат и во овој 
правилник, доколку со овој правилник не е поинаку уредено.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:
1) „Информации за храна“ сеинформации во врска со храната, достапни до крајниот 

потрошувач со помош на означувањето, други придружни материјали или било кој друг 
начин вклучувајќи ги и модерните технолошки алатки или вербалната комуникација.

2) „Задолжителни информации за храна“ се податоците кои треба да бидат доставени 
до крајниот потрошувач.

3) „Голем  снабдувач“  е  секој  оператор  кој  подготвува  готова  храна  за  
консумација  од страна  на  краен  корисник  како  и  ресторани,  кантини,  училишта,  
болници  и  други угостителски услуги.

4) „Претходно спакуван производ/производ во оригинално пакување“ e секој еден 
предмет кој како таков е подготвен за презентација за крајниот потрошувачот и големите 
снабдувачи, составен од храната и пакувањето  во кое е ставена храната, пред да биде 

1 Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот Парламент и на Советот од 25 
октомври 2011 год.за давање на прехранбени информации на потрошувачите, за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) 
бр. 1925/2006 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директива 87/250/EEЗ на Комисијата, Директива 90/496/EEЗ на 
Советот, Директива 1999/10/EЗ на Комисијата, Директива 2000/13/EЗ на Европскиот парламент и на Советот, Директивите 2002/67/EЗ и 
2008/5/EЗ на Комисијата и Регулатива (ЕЗ) бр. 608/2004 на Комисијата, CELEX 32011R1169.
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понуден за продажба, без разлика дали во пакувањето ја содржи  храната целосно или 
само делумно, но на таков начин, содржината да неможе да се менува без отварање или 
промена на пакувањето. „Претходно спакуван производ“ не ја  опфаќа храната спакувана 
во објектите по барање  на потрошувачот или пакуван производ за директна продажба.

5) „Состојка“ е секоја супстанца или производ, вклучувајќи ги аромите, прехранбените 
адитиви и ензими, како и секојелемент на сложената состојка, користен во производството 
или подготовката на храната, сеуште присутен во готовиот производ, дури и во изменет 
облик,  резиуидите нема да  се сметаат за „состојки“.

6) „Место на потекло “е било кое место од каде што храната е наведено дека доаѓа, но 
тоа не е „земја на потекло“: името, името на компанијата, или адресата на операторот со 
храна на означувањето, не треба да содржи ознака која ќе упатува на земјата на потекло 
или место на потекло на храната во рамките на значењето на овој правилник.

7) „Сложена состојка “е состојка која и самата е производ  од  повеќе од една состојка.
8) „Ознака„ е било кој знак,бренд, марка, сликовно или поинаку опишано, напишано, 

печатено, обележано, маркирано, испишано или втиснато или прикачено на пакувањето 
или на амбалажата на храната. 

9) „Означување“ се сите зборови, детали, заштитни знаци, име на брендот, сликовно 
или симболично поврзано со храната,и поставено на секое пакување, документ, 
известување, ознака, тркалце или коланче кое го придружува или посочува на определен 
вид на храна. 

10) „Видно поле“ е целата површина од пакувањето што може да се прочита со едно 
гледање.

11) „Основно видно поле“ е видното поле на пакувањето кое најверојатно ќе биде на 
прв поглед видено од страна на потрошувачот во моментот на купувањето и кое му 
овозможува на потрошувачот веднаш да го идентификува производот во поглед на 
неговиот карактер или природа, и доколку е применливо, неговото брендирано име. 
Доколку пакувањето има неколку идентични основни видни полиња, основното видно 
поле ќе биде она кое е избрано од страна на бизнис операторот со храна.

12) „Читливост“  е надворешниот изглед на информацијата, со чија помош 
информацијата е визуелно достапна за пошироката популација, одределена од страна на 
разни елементи како што се: големината на буквите, празно место помеѓу буквите, празно 
место меѓу редовите, ширината на линијата, бојата на пишување, соодносот на висина-
ширина на буквите, површината на материјалот и важноста на контрастот помеѓу 
отпечатеното и позадината.

13) „Име на храната“ е името на прехранбениот производ  пропишано со  одредбите во 
прописите за посебните барања на одделни видови или категории храна или во 
правилниците за квалитет на прехранбени производи кои се применуваат во Република 
Македонија. Во отсуство на такво име, името на храната е нејзиното вообичаено име, или 
ако нема вообичаено име или вообичаеното име не е употребено,  треба да се обезбеди  
описно име на храната.

14) „Вообичаено име“ е име под кое е прифатен прехранбениот производ од страна на 
потрошувачите.

15) „Описно име“ е  име кое обезбедува  опис за прехранбениот производ, а доколку е 
потребно и начинот за неговата употреба, доволно јасно за да им се овозможи на 
потрошувачите да знаат за неговата вистинска природа и разликата од другите производи 
со кои може да биде помешан.

16) „Основна состојка“ е состојка или состојки од храна кои застапуваат повеќе од 50% 
од таа храна или кои вообичаено се поврзани од потрошувачот со името на храната и за 
кои во голем број случаи е потребно квантитативното означување.
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17) „Минимален рок на траење на прехранбениот производ“ е датумот до кој храната ги 
задржува своите специфични својства кога правилно е складирана.

18) „Нутритивни материи“ се протеини, јаглехидрати, масти, влакна, сол, витамини, 
минералии супстанците кои припаѓаат или се компоненти на една од овие категории.

19) „Конструиран наноматеријал“ е секој намерно произведен материјал  кој е со една 
или повеќе големини од редот на 100 nm или помалку, или е составен од посебни 
функционални делови, внатрешно или површински, при што повеќето од нив имаат  еден 
или повеќе големини од редот на 100 nm или помалку, вклучувајќи ги структурите, 
агломератите или агрегатите, кои можат да имаат големина  над редот на 100 nm, но ги 
задржуваат својствата што се карактеристични за наноголемина.

Својства кои се карактеристика за наноголемината се; 
-оние кои се поврзани со големата специфична надворешна површина од 

конструираните материјали кои се земени во предвид  и/или
-посебни физичко-хемиски својства кои се различни од оние кои не се во нано форма 

од истиот материјал.
20) „средства за комуникација од далечина“ се начини на комуникација, без 

истовремено физичко присуство на снабдувачот и потрошувачот, при што далечната 
комуникација може да се користи за склучување договор помеѓу снабдувачот и 
потрошувачот.

(3) Земјата на потекло на храната е обележана со код и се однесува на потеклото на 
храната како што е пропишано во членовите 21, 22, 23, 24 и 25 од Царинскиот закон.  

ГЛАВА 2

ОПШТИ БАРАЊА ЗА ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ХРАНАТА

Член 4
Секоја храна која е наменета за крајниот потрошувач или за  големите снабдувачи 

треба да биде придружена со информации за храната во согласност со овoј правилник.

ГЛАВА 3

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ХРАНАТА

Поглавје 1

Член 5
(1)  Следните основни податоци и информации за храната, согласно со член 29-г од 

Законот за безбедност на храната, се задолжителни:
1) името на храната;
2) списокот на состојките;
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца, која 

предизвикува алергии или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1,  кој е составен дел на 
овој правилник, а се употребува во производството или подготовката на храната и сè уште 
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета форма, треба да биде потенцирана и 
посебно означена од другите состојки во списокот на состојки; 

4) количината на одредени состојки или категории на состојки;
5) нето- количината на храната;
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6) датумот на минимална трајност или датумот за „употребливо до“: 
7) сите посебни услови за чување и/или услови за употреба;
8) името или деловното име и адресата на  оператор со храна;
9) земјата на потекло или местото на потекло;
10) упатства за употреба, кога е тешко соодветно да се употреби храната во отсуство на 

такви упатства;
11) во врска со пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 % алкохол по волумен, реалната 

јачина на алкохолот по волумен; и
12) информации за хранливата вредност на храната изразени во нутритивна табела;
(2) Информациите од став (1) од овој член се изразуваат со зборови и броеви, но тие 

можат дополнително да се изразат и преку пиктограми или симболи.

Член  6
Дополнителни задолжителни информации за посебни видови храна или посебни 

категории на прехранбени производи се информации кои се утврдени во прописите за 
посебните барања за посебни видови храна или посебни категории на прехранбени 
производи, во прописите за квалитет на посебни видови храна или посебни категории на 
прехранбени производи и дополнителните задолжителни информации за посебни видови 
храна или категории на прехранбени производи.

Член  7
(1) Задолжителните информации се наведуваат на забележително место на начин кој 

овозможува, лесно да се видливи, јасно читливи и онаму каде е соодветно, неизбришливи. 
Информациите во никој случај не треба да бидат скриени, нејасни или делод друга 
напишана или сликовна материја или било која друга материја со која би можело да  се 
попречи претставувањето на задолжителните прехранбени информации.

(2) Без оглед на барањата за посебните видови на храна, преставувањето на 
задолжителните информации на означувањето на прехранбените производи кое се наоѓаат 
на пакувањето или се прикачени на производот треба да се печатат на начин кој ќе 
обезбеди јасна читливост, со користење на мали букви  со големина  еднаква или  
поголема од 1,2 mm.

(3) Во случај кога пакувањето на производот е со површина помала од 80 cm²,  
големината на малите букви  треба да биде еднаква или поголема од 0,9 mm.

(4) Задолжителните информации кои треба да се наоѓаат во исто видно поле се 
информациите наведени во член 5 став 1, точки 1, 5 и 11 од овој правилник.

(5) Одредбите од став (4) од овој член не се применуваат за случаите утврдени во член 
10 ставови (1) и (2) од овој правилник.

Член 8
(1) Задолжителните информации утврдени во член 5 од овој правилник, во случај на 

продажба на прехранбени производи во оригинално пакување преку далечинска 
комуникација треба:

1) пред да се склучи набавката сите задолжителни информации, освен информацијата 
за датумот на минималната трајност или датумот за „употребливо до“ треба да се 
достапни до потрошувачот ида се наоѓаат на материјалот кој ја придружува  продажбата 
на далечина или се дадени преку други соодветни средства кои се јасно утврдени од 
страна на бизнис  оператор со храна. Кога се употребуваат други соодветни средства, 
задолжителните информации поврзани со храната се даваат без бизнис  оператор со храна 
да им наплаќа дополнителни трошоци на потрошувачите;
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2) сите задолжителни информации поврзани со храната треба да  се доставени при 
доставата на производот.

(2) Во случај на прехранбени производи кои не се претходно спакувани, а се понудени 
за продажба преку средства за далечинска комуникација, задолжителните информации 
кои се утврдени во член 33 од овој правилник треба да се достапни на потрошувачот пред 
да се склучи договори да се наоѓаат на материјалот кој ја придружува  продажбата на 
далечина. 

(3) Одредбите од точка 1) на став (1) од овој член не се применуваат на прехранбените 
производи кои се нудат за продажба преку автоматски машини за продажба.

Член 9
Информациите поврзани со храната кои треба да се наоѓаат на пакувањето на храната 

треба да се на македонски јазик.

Член 10
(1) Одредени задолжителни информации поврзани со храната не се наведуваат  само во 

следните случаи:
1) Во случај на стаклени шишиња за повторна употреба кои се неизбришливо означени 

и кои за тоа немаат ознака, прстен или ланче, само информациите наведени во член 5 став 
1, точки 1, 3, 5, 6 и 12 од овој правилник се задолжителни информации.

2) Во случај на мало пакување на прехранбен производ, каде најголемата површина е 
помала од 10 cm², треба да ги имаат само информациите наведени во член 5 став 1, точки 
1, 3, 5, и 6 од овој правилник се задолжителни информации, а информацијата за списокот 
на состојки се обезбедува преку други средства и треба да биде достапен на барање на 
потрошувачот. 

(2) Исклучок за означување на задолжителните информации за нутритивната вредност 
(нутритивната табела) е за прехранбените производи наведени во Прилог 4, кој е составен 
дел на овој правилник.

(3) Означувањето на пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 % волуменски проценти на 
алкохол  не треба да  ги содржат задолжителни информации наведени во член 5 став (1) 
точка 12 од овој правилник.  

Поглавје 2

Детални одредби за задолжителните 
информации

Член 11
(1) Во случај кога се работи за производ од увоз се користи името на храната под кое е 

произведен и ставен во промет во земјата на производство и под истото име се пушта во 
промет во Република Македонија, ако ги исполнува посебните барања за безбедност 
утврдени во посебни прописи за одделни видови храна или за посебни категории храна. 

(2) Кога информациите дадени во член 5 од овој правилник се недоволни за 
потрошувачот да ја знае вистинската природа на храната и да ја разликува од храната со 
која можат да ја заменат, името на храната ќе биде придружено со описни информации 
кои се појавуваат блиску до името на храната.

(3) Во исклучителни случаи кога името на храната утврдена во земјата на производство 
не е доволно за да обезбеди точни информации за потрошувачите за производот кој се 
става во промет и кога името на храната со кое е означена во земјата на производство е 
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толку различна во однос на нејзиниот состав или производство, од храната позната под 
тоа името во Република Македонија, името на храната се придружува со други описни 
информации кои се појавуваат блиску до името на храната и се разбирливи за 
потрошувачот.

(4) Името на храната/прехранбениот производ не треба да биде заменето со името кое е 
трговска марка, име заштитено како интелектуална сопственост, име на бренд или 
измислено име.

(5) Посебни барања за името на храната и информации кои ја придружуваат се дадени 
во Прилог 5, кој е составен дел на овој правилник.

Член 12
(1) Списокот на состојки треба да биде  наведен на означувањето со соодветно име кое 

содржи или го вклучува зборот „состојки“. Тој ги вклучува сите состојки на храната, во 
опаѓачки редослед според тежината, како што е запишано во текот  на  производството на 
храната, во производната спецификација.

(2) Состојките се назначуваат според нивното специфично име, во согласност со 
правилата утврдени во член 11 од овој правилник и во Прилог 5 на овој правилник.

(3) Сите состојки кои се присутни во облик на конструирани нано материјали, јасно се 
наведуваат во списокот на состојки. Имињата на тие состојки се проследени со зборот 
„нано“ во загради.

(4) Правила за примена на ставовите (1) и (2) од овој член се утврдени во Прилог 6, кој 
е составен дел од овој правилник.

Член 13
За следните прехранбени производи не се бара да имаат список на состојки како 

задолжителна информација:
1) свежо овошје и зеленчук, вклучувајќи компири, кои не се излупени, исечени или на 

сличен начин обработени;
2) газирана вода, чиј опис посочува дека е газирана;
3) ферментирани оцети добиени исклучително од еден основен производ, доколку не е 

додадена друга состојка;
4) сирење, путер, ферментирано млеко и павлака, на кои не се додадени други состојки 

освен млечни производи, прехранбени ензими и култури од микроорганизми кои се 
неопходни за производство; или во случајот на сирење, различно од свежо сирење и 
преработено сирење, солта која е потребна за нивно производство. 

5) прехранбени производи кои се состојат од една состојка, каде:
(а) името на храната е идентично со името на состојката; или
(б) името на храната и овозможува на природата на состојката јасно да се 

идентификува.

Член 14
По исклучок на член 15 од овој правилник, следните составни елементи на храната не 

се треба да се вклучат во списокот на состојки:
1) составните елементи на една состојка кои биле привремено одделени во текот на 

процесот на производство и подоцна повторно се внесени, но не во поголема мера од 
нивните првични соодноси;

2) прехранбените адитиви и прехранбените ензими:
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а) чие присуство во дадена храна е единствено резултат на фактот што тие се содржат 
во една или повеќе состојки од таа храна, во согласност со начелото на пренесување 
(carry-over principle) наведено во член 22 од став (1) во точките 1) и 2)од Правилникот за 
адитиви кои се употребуваат во производство на храна , доколку истите немаат никаква 
технолошка функција во крајниот производ или

б) кои се употребуваат како помошни технолошки средства;
3) носaчи и супстанции кои не се прехранбени адитиви, но се употребуваат на истиот 

начин и со истата цел како носачите и кои се употребуваат во количини кои се строго 
определени;

4) супстанции кои не се прехранбени адитиви, но се употребуваат на истиот начин и со 
истата цел како и помошните технолошки средства и сè уште присутни во крајниот 
производ, дури и во изменета форма;

5) во случаи кога водата се употребува:
а) во текот на процесот на производство единствено за повторно внесување на состојка 

која е употребена во концентрирана или дехидрирана форма или
б) како течно средство кое вообичаено не се консумира.

Член 15
(1) Состојките кои предизвикуваат алергии или нетолерантности од член 5 став (1) 

точка 3) на овој правилник треба да ги исполнуваат следните барања:
1) Супстанции или производи кои предизвикуваат алергии или нетолерантност се 

наведуваат во списокот на состојки, во согласност со правилата утврдени во член 12 став 
(1) на овој правилник, со јасно упатување на името на супстанцијата или производот како 
што се наведени во Прилог 1 од овој правилник; и

2) името на супстанцијата или производот како што се наведени во Прилог 1 од овој 
правилник, треба да бидат јасно нагласи преку различени видови, форми или различна 
големина на буквите и бројките или различна бојата на позадината при што јасно треба да 
се разграничат од списокот на состојки.

Во отсуство на список на состојки, наведувањето на супстанции или производи кои 
предизвикуваат алергии или нетолерантност, го опфаќа зборот „содржи“ проследен со 
името на супстанцијата или производот.

Кога неколку состојки или помошни технолошки средства во храната  потекнуваат од 
супстанции или производи кои предизвикуваат алергии или нетолерантност, на 
означувањето јасно ќе се означи секоја состојка или помошно технолошко средство. 

Наведувањето на состојките кои предизвикуваат алергии или нетолерантности од член 
5 став (1) точка 3) од овој правилник, не се бара во случаи каде името на храната јасно 
упатува кон супстанцијата или засегнатиот производ.

(2) Одредбите за состојките кои предизвикуваат алергии или нетолерантности од став 
(1) на овој член се применуваат и на храната во угостителските објекти и храната 
изложена за самопослужување. 

Член 16
(1) Квантитативно означување на количеството на состојките или категоријата на 

состојки кое се употребува во производството или подготовката на храната, се бара, кога 
состојките или категории на состојки:

1) се појавуваат во името на храната или вообичаено се поврзуваат со името од страна 
на потрошувачот;

2) се нагласуваат на означувањето со зборови, слики или графика; или
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3) е основна за да се карактеризира храната и да се разграничи од производите, со кои 
може да се помеша поради нејзиното име или изглед.

(2) Правилата за примена на одредбата на став (1) од овој член, вклучувајќи ги и 
посебните случаи каде квантитативното означување не се бара во однос на одредени 
состојки, се дадени во Прилог 7, кој е составен дел на овој правилник.

Член 17
(1) Нето-количеството на храна се изразува со употреба на литри, центилитри, 

милилитри, килограми или грамови, како што е соодветно:
1) во единици на волумен во случај на течни производи и
2) во единици на тежина  во случај на други производи.
(2) Техничките правила за примена на став (1), вклучувајќи ги и посебните случаи каде 

наведувањето на нето-количеството не се бара, се утврдени во Прилог 8, кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 18
(1) Во случајот кога прехранбените производи, заради можноста да подржат раст на 

микроорганизми, имаат висок степен на расипливост и затоа е можно после краток 
временски период да претставуваат директна опасност по здравјето на луѓето, датумот на 
минималната трајност се заменува со датумот „да се употреби до“. По датумот „да се 
употреби до“, храната се смета дека не е безбедна во согласност со член 27 ставовите (2), 
(3), (4) и (5) од Законот за безбедност на храната2.

(2) Начинот на изразување на датум на  трајност е даден во Прилог 9, кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 19
(1) Во случаи каде се бараат посебни температурни услови за чување и/или услови за 

употреба на прехранбените производи, тие барања треба да се назначуваат.
(2) За да се овозможи соодветно чување или употреба на храната по отворање на 

амбалажата, условите на чување и/или временскиот рок за консумација, се наведуваат на 
означувањето или во упатството за употреба.          

Член 20
(1) Означувањето на земја на потекло или место на потекло треба да е во согласност со 

барањата за означување предвидени посебно за земјоделски производи во Правилник за 
формата и содржината на барањето за регистрација на ознака за потекло или географска 
ознака3  како и за гарантираните традиционални специјалитети и за заштитата на 
географските ознаки и ознаките за потеклото за земјоделските производи и прехранбените 
производи, наведени во Закон за квалитетот на земјоделските производи4 и Правилникот 
за начинот на означување и декларирање на месото и производите од месо од животни од 
видовите говеда, овци, кози и свињи.

(2) Наведувањето на земјата на потекло или местото на потекло е задолжително во 
случаи кога :

1) без овој податок може лажно да биде наведен потрошувачот во однос на вистинската 
земја на потекло или место на потекло на храната, особено ако информациите кои ја 
придружаат храната или ознаката  можат да наведат дека храната има различна земја на 
потекло или место на потекло;

2) за месото кое е означено согласно со ознаките на Комбинираната номенклатура 
(„CN“) дадена во Прилог 10, кој е составен дел на овој правилник. 
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(3) Кога земјата на потекло или местото на потекло на храната се дадени и кога тие не 
се исти како оние од примарната состојка:

1) земјата на потекло или местото на потекло на примарната состојка исто така се дава; 
или 

2) земјата на потекло или местото на потекло на примарната состојка се наведуваат 
како различни од онаа на храната.

(4) Задолжителни информации за земјата на потекло или местото на потекло треба да 
има во случај на:

1) вид на месо поинаков од говедското; 
2) млеко;
3) млеко кое се користи како состојка во производство на млечни производи;
4) непреработена храна;
5) производи од една состојка;
6) состојка која представува повеќе од  50 % од храната.
(5) Задолжителни информации за земјата на потекло или местото на потекло за месо 

кое се користи како состојка во одреден производ треба да биде на означувањето на 
производот.

Член 21
Упатствата за употреба на храната треба да се напишани на начин кој овозможува   

соодветна употреба на храната.

Член 22
(1) Правилата кои се однесуваат за означувањето на јачината на алкохолот по волумен, 

треба да се во согласност со Правилникот за посебните барања за безбедност на жестоките 
алкохолни пијалоци5.

(2) Реалната јачина на алкохолот по волумен за пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 % 
волумен на алкохол, освен оние наведени во став (1) од овој член, се означуваат во 
согласност со Прилог 11 кој е составен дел  на овој правилник.

Поглавје 3

Член 23
(1) Одредбите на членовите 24, 25, 26, 27, 28 и 29 од овој правилник не се применуваат 

на додатоците во исхраната и природната минерална вода.
(2) Одредбите од  членовите 24, 25, 26, 27, 28 и 29 од овој правилник се применуваат на 

храна за посебна нутритивна употреба.

Член 24
(1) Задолжителното означување на нутритивните вредности треба да го содржи 

следното: 
1) енергетска вредност; и
2) количините на масти, заситени масти, јаглехидрати, шеќери, протеини и сол.
(2) Во близина на местото на означувањето на нутритивната вредност, може да се 

истакне изјава со која се наведува дека содржината на сол која е наведена е исклучително 
резултат на природно присутен  натриум.

(3) Содржината на задолжителното означување за нутритивната вредност од став (1) на 
овој член, може да се дополни, со наведување на износите на една или повеќе од следните 
состојки:
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1) моно-незаситени масти;
2) поли-незаситени масти;
3) полиоли;
4) скроб;
5) влакна;
6) било кои од витамините или минералите наведени во Прилог 10, Дел А, точки 1 и 2 

на овој правилник.
(4) Кога означувањето на спакуваната храна содржи податоци за нутритивната 

вредност од став (1) од овој член,  можат да се повторат и податоците за:
1) енергетската вредност  или
2) енергетската вредност заедно со количините на масти, заситени масти, шеќери и сол.
(5) Содржината на означувањето на пијалоците кои содржат повеќе од 1,2% 

волуменски проценти на алкохол може да се ограничи единствено на енергетската 
вредност.

(6) Кога задожителните информации од член 5 од овој правилник и член 29-д од 
Законот за безбедност на храната,  се на доброволна основа, означувањето на посебните 
барања за безбедност на храната која не е спакуванаа содржи податоци за нутритивната 
вредност, содржината на означувањето може да се ограничи единствено на:

1) енергетската вредност или
2) енергетската вредност заедно со количините на масти, заситени масти, шеќери и сол.

Член 25
(1) Енергетската вредност се пресметува со употреба на факторите за конверзија кои се 

дадени во Прилог 13, кој е составен дел на овој правилник.
(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи кои се наведени во 

член 24 ставовите (1), (2), (3), (4) и (5)  на овој правилник ќе бидат исти со енергетските 
вредности кои се наведени на храната која  се продава.

(3) Информациите за енергетските вредности и количините на нутритивни материи 
може да се поврзани со храната по подготовката. 

(4) Храната која треба да се подготвува за консумација треба да има доволно 
информации во упатството за подготовка на производот.

(5) Означените вредности треба, за секој поединечен случај да бидат пресметаните 
средни вредности врз основа на:

1) анализата на храната од производителот;
2) пресметување од познатите или реалните средни вредности на употребените 

состојки; или
3) пресметување од општо утврдените и прифатени податоци.

Член 26
(1) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи наведени во член 

24,ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) од овој правилник се изразуваат со употреба на единици 
наведени во Прилог 14 од овој правилник.

(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи наведени во член 24  
од на овој правилник се изразуваат на 100 g или на 100 ml од производот.

(3) Кога означувањето на витамините и минералите е изразено како процент од 
референтните дози, кои се утврдени во Прилог 12 Дел А во точка 1) од овој правилник, 
референтните дози се во однос на 100 g или на 100 ml од производот.
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(4) Освен начинот на изразувањето од став (2) на овој член, енергетската вредност и 
количините на нутритивни материи  наведени во член 24 ставови (1), (3), (4) и (5) од овој 
правилник можат да се изразат, доколку е соодветно, преку процент од референтните 
внесови утврдени во Прилог 12, Дел Б од овој правилник, во однос на 100 g или на 100 ml 
од производот.

(5) Во согласност со став (4) од овој член, следната дополнителна изјава се наведува во 
близина на информациите за енергетската вредност и износите на нутритивните материи 
„Референтен внес на просечен возрасен човек (8 400 kJ/2 000 kcal)“.

Член 27
(1) Енергетската вредност и износите на нутритивните материи наведени во член 26 

ставови (1), (2), (3), (4) и (5) од овој правилник можат да се изразат по порција и/или по 
единица на консумација, која лесно е препознатлива од страна на потрошувачот, доколку 
порцијата или единицата која се употребува е наведена на означувањето и бројот на  
порциите или единиците кои се содржат во пакувањето, можат да се наведат:

1) покрај начинот на изразување на 100 g или на 100 ml од производот како што е 
наведено во член  28 став (2) од овој правилник;

2) покрај начинот на изразување на 100 g или на 100 ml од производот како што е 
наведено во член  28 став (3)  од овој правилник во врска со количините на витамини и 
минерали;

3) покрај или наместо начинот на изразување на 100 g или на 100 ml од производот 
како што е наведено во член 28 став (4) од  овој правилник;

(2) По исклучок од член 28 став (2) на овој правилник, во случаите наведени во член 26 
став (3) точка 2) од овој правилник, износот на нутритивните материи и/или процентот на 
референтниот внес утврдени во Прилог 12 Дел Б од овој правилник, можат да се изразат 
врз основа на порција или само по единица за консумација. Кога количините на 
нутритивните материи се изразени врз основа на порција или само по единица на 
консумација во согласност со став (1) точка 1) од овој член, енергетската вредност се 
изразува на 100 g или на 100 ml и врз основа на порција или по единица за консумација.

(3) По исклучок од член  26 став (2) од на овој правилник, во случаите наведени во член 
24 став (3) од овој правилник енергетската вредност и износот на нутритивните материи 
и/или процентот на референтниот внес утврден во Прилог 12 Дел Б  од овој правилник, 
можат да се изразат врз основа на порција или само по единица за консумација.

(4) Информацијата за порцијата или единицата за количество се наведуваат блиску до 
местото на означувањето за нутритивната вредност.
 

Член 28
(1) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите 

(1) и (2) од овој правилник треба да бидат поставени во исто видно поле. Тие ќе се 
презентираат заедно во јасена форма и  онаму каде е соодветно, во редослед на 
презентирање предвиден како во Прилог 14 на овој правилник.

(2) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите 
(1) и (2) од овој правилник ќе се презентираат, ако дозволува просторот, во табеларна 
форма со подредени броеви. Кога тоа не го дозволува просторот, означувањето ќе биде во 
линеарен облик.

(3) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 став (3) од  
овој правилник, се презентираат:

1) во главното видно поле  и
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2) со употреба на големина на буквите во согласност со член 7 став (2) од овој 
правилник.

(4) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 став (3) од 
овој правилник, можат да се презентираат во формат различен од оној определен во став 
(2) од овој член.

(5) Енергетската вредност и количините на нутритивни материи од член 26 ставовите  
(4) и (5) од  овој правилник можат да се презентираат во форма различна од онаа 
определена во став (2) од овој член.

(6) Во случаите каде енергетската вредност или количината на нутритивните материи 
во производот е занемарлива, информациите за тие елементи можe да се заменат со 
изјавата „Содржи занемарливи количини на ...“ и се наведува блиску до означувањето на 
информацијата за нутритивните материи кога е присутна. 

Член 29
Покрај начините на изразување од член 26 ставовите (2) и (4) и член 27 од овој 

правилник и презентирањето наведено во член 28 став (2) од овој правилник, енергетската 
вредност и износот на нутритивните материи од член  26 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) од  
овој правилник, можат да се наведат со други облици на изразување и/или да се 
претстават со употреба на графички облици или симболи, освен зборови или броеви, 
доколку се исполнети следните барања:

1) се засноваат врз цврсто и научно важечко истражување за заштита на потрошувачите 
и лажно не го наведуваат потрошувачот, како што е наведено во член 29-а од Законот за 
безбедност на храната;

2) нивниот развој е резултат од консултацијата со широк круг на групи на 
заинтересирани страни;

3) имаат за цел да го олеснат разбирањето на потрошувачот за придонесот или 
важноста на храната за енергeтските и нутритивните вредности во начинот на исхраната;

4) се поддржани од валиден научен доказ за разбирање на тие облици на изразување 
или презентирање од страна на просечниот потрошувач;

5) кога се употребуваат други облици на изразување, тие се засноваат или на 
усогласени референтни внесови утврдени во Прилог 12 на овој правилник, или во нивно 
отсуство, на општо прифатен научен совет за внес на енергетски или нутритивните 
вредности;

6) тие се објективни и не се дискриминирачки и
7) нивната примена не создава пречки за слободното движење на стоки.

Член  30
(1) Задолжителни информации за храната која не е спакувана се следните:
1) името на храната;
2) списокот на состојките;
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца,   која 

предизвикува алергии или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1,  кој е составен дел на 
овој правилник, а се употребува во производството или подготовката на храната и сè уште 
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета форма, треба да биде потенцирана и 
посебно означена од другите состојки во  списокот на состојки; 

4) нето- количината на храната; и
5) датумот на минимална трајност или датумот за „употребливо до“.
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(2) Задолжителните информации за храната во угостителските објекти треба да бидат 
означени во менито или на местото на изложување на храната (во случај на 
самопослужување) и се следните: 

 1) името на храната;
2) списокот на состојките; и
3) секоја состојка или помошно технолошко средство или друга супстанца,   која 

предизвикува алергии или нетолерантност и е утврдена во Прилог 1,  кој е составен дел на 
овој правилник, а се употребува во производството или подготовката на храната и сè уште 
е присутна во крајниот производ, дури и во изменета форма, треба да биде потенцирана и 
посебно означена од другите состојки во  списокот на состојки. 

ГЛАВА 4

ДОБРОВОЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ХРАНАТА

Член 31
(1) Кога информациите за храната од членовите 5 и 6 од овој правилник се даваат на 

доброволна основа, тие информации треба да бидат во согласност со барањата утврдени 
во Глава 3 Поглавје 2 и 3 од овој правилник.

(2) Информациите за храната кои се даваат на доброволна основа треба да ги 
исполнуваат следните барања:

1) да не го наведуваат лажно потрошувачот, како што е утврдено во член 29-а од 
Законот за безбедност на храната;

2) да не се двосмислени и не го збунуваат потрошувачот и
3) онаму каде е соодветно, да се засноваат на соодветни научни податоци.

Член 32
Доброволните прехранбени информации не треба да бидат поставени во просторот во 

кој се наведуваат задолжителните прехранбени информации.

ГЛАВА 5

ДРУГИ НАЧИНИ НА ОЗНАЧУВАЊЕ 
НА ХРАНАТА

Член 33
Освен задолжителните информации од член 29-а став (1) од Законот за безбедност на 

храната и член 5 од овој правилник, можат да се користат и дополнителни задолжителни 
информации за одделни видови храна или посебни категории на прехранбени производи, 
согласно со прописите за безбедност и прописите за квалитет, а почитувајки ги следните 
начела:

1) заштита на здравјето на луѓето;
2) заштита на потрошувачите; 
3) спречување на измама и
4) заштита на индустриските и трговските права на сопственост, ознаки за потеклото, 

евидентирани ознаки на потеклото и спречување на нелојална конкуренција.
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Член 34
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

начинот на означување на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
118/05).

Член 35
Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република 

Македонија во Европската Унија.

Член 36
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од 
Владата на Република Македонија.

Бр. 02-4529/5 Директор
19 август 2015 година Скопје на Агенција за храна и ветеринарство,

м-р Зоран Поповски, с.р.
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