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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 12, а во врска со член 38 од Законот за 
безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 
1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА 
РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ПРАТКИ СО 

ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ 
ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА А КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (*)

Член 1
Со ова решение се пропишува задолжително лабораториско испитување на 

радионуклиди во пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на 
животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија а кои се наменети за увоз во 
Република Македонија. 

Член 2
Ова решение се применува на пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за 

исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, освен на:
а) производи, кои се  добиени и/или преработени пред 11 март 2011 година;
б) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни 

кои се опфатени согласно член 6 од Правилникот за начинот на вршење на проверка и 
преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен 
багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели (*1) и

в) лични пратки со храна за исхрана на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни, 
освен храна за исхрана на луѓе од животинско потекло кои не се комерцијални, а се 
наменети за лична употреба.

Член 3
Во смисла на ова решение „Пратка со храна за исхрана на луѓе и исхрана на животни 

кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија“ е количина на секоја храна од иста класа 
и опис, превозени со исто превозно средство, пропратени со соодветна документација, 
како и со изјава за дозволено ниво на радионуклиди од член 6 на ова решение.

Член 4
Производите кои се опфатени со ова решение кои доаѓаат од повеќе префектури на 

Јапонија, треба да бидат пропратени со соодветна документација, како и со изјава за 
дозволеното ниво на радионуклиди од член 6 на ова решение. 

Член 5
Секоја пратка со храна која е опфатена со ова решение треба да го содржи 

максималното ниво на цезиум-134 и цезиум-137 дадено во Прилог 1, кој е составен дел на 
ова решение. 

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за спроведување на Регулативата 
бр. 2016/6 од 5 јануари 2016 година за одредување на специјални услови за увоз на храна и храна за животни 
со потекло или кои доаѓаат од Јапонија по инцидентот на нуклеарната централа во Фукушима и укинување 
на Регулативата на Комисијата бр. 322/2014 (CELEX бр. 32016R0006).
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Член 6
(1) Секоја пратка на печурки, риба и производи од риба, со исклучок на раковини, ориз, 

соја, јапонска јаболка, јапонско растение Buterbur (fuki), цветно растение Aralia spp, 
бамбус, растение bracken, листопадно тревно растение Japanese royal fern, растение ostrich 
fern и koshiabura или добиени производи од нив кои содржат повеќе од 50 % од овие 
производи кои потекнуваат или се испорачани од Јапонија, треба да се придружени со 
изјава за увоз во Република Македонија издадена и потпишана од надлежниот орган на 
Јапонија како што е наведено во член 7 на ова решение.

(2) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се потврдува дека пратката со храна е во 
согласност со важечкото јапонско законодавство кое е во сила.

(3) Со изјавата за увоз од став (1) на овој член се потврдува дека:
а) пратката со храна е собрана или преработена пред 11 март 2011 година;
б) во случај кога пратката со храна не потекнува или не е испорачана од префектурите 

кои се наведени во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение, ваквата пратка треба да е 
придружена со аналитички извештај со резултатите на земање мостри и анализа;

в)  пратката со храна која е испорачана од префектурите, но не потекнува од  
префектурите наведени во Прилог 2 на ова решение и не е изложена на радиоактивност за 
време на транзит, треба да е придружена со аналитички извештај со резултати од земени 
мостри и анализи; или

г) во случај кога пратката со храна потекнува од префектурите наведени во Прилог 2 на 
ова решение, треба да е придружена со аналитички извештај со резултатите од земените 
мостри и анализи;

д) во случај кога потеклото на производот или на состојките кои се присутни во храната 
повеќе од 50% е непознат, ваквата пратка треба да е придружена со аналитички извештај 
со резултатите од земените мостри и анализи.

(4) Секоја пратка од риба и производи од риба фатени или собрани од крајбрежните 
води на префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, Точиги, Мијаги, Чиба или Ивате, треба 
да бидат придружени со изјавата за увоз од став (1) на овој член и со аналитички извештај 
со резултатите од земените мостри и анализи.

Член 7
(1) Изјавата за увоз од член 6 на ова решение треба да биде во форма и содржина 

дадена во Прилог 3 кој е составен дел на ова решение.
(2) За пратките со храна од член 6 став (3) точки а), б), и в) на ова решение, изјавата за 

увоз треба да биде потпишана од овластен претставник на надлежниот јапонски орган или 
од овластен претставник одобрен од надлежниот јапонски орган.

(3) За пратките со храна од член 6 став (3) точки г) и д) и став (4) на ова решение, 
изјавата за увоз треба да биде потпишана и изготвена од овластен претставник на 
надлежниот јапонски орган и придружени со аналитички извештај со резултатите од 
земените мостри и анализи.

Член 8
Секоја пратка со храна од член 6 став (1) на ова решение, треба да биде 

идентификувана со код кој треба да биде идентичен со кодот на изјавата, со кодот на 
лабораториските резултати од земените мостри, со кодот од здравствениот сертификат, 
како и со кодот на ветеринарен влезен документ (CVED) кој ја придружува пратката. 

Член 9
Сите пратки со храна, освен пратките со храна уредени со Правилникот за начинот и 

постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, 
формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи 
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што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит 
на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*2), можат 
да се увезат во Република Македонија доколку претходно се спроведени официјални 
контроли и лабораториски анализи согласно Решението за зголемено ниво на официјални 
контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република 
Македонија.

Член 10
(1) Бизнис операторот со храна или неговиот овластен претставник, пред секое 

пристигнување на пратка со храна, треба до инспекторот за храна на инспекциско место 
на граничен премин за влез на пратката и до официјалните ветеринари на граничен 
премин на влез во Република Македонија, да достави претходно известување за датумот и 
времето на пристигнување на пратката најмалку два дена пред нејзиното физичко 
пристигнување.

(2) За целите на претходно известување бизнис операторот со храна или неговиот 
овластен застапник во EXIM системот треба да пополнат:

1) за производите од неживотинско потекло барање за лиценца I007 
Согласност/Решение на пратка со храна, производи и материјали кои доаѓаат во контакт 
со храната и 

2) за производите од животинско потекло риба и производи од риба барање за лиценца 
N853 Ветеринарен влезен документ (CVED). 

Член 11
(1) При увоз на пратките со храна, инспекторите за храна и официјалните ветеринари 

на инспекциското место на граничениот премин за влез или на определените места за влез  
во Република Македонија вршат:

1)  преглед на сите документи на пратките со храна и
2) преглед и проверка на идентитет и физички преглед на сите пратки со храна, 

вклучувајќи и лабораториски анализи со земање на мостри од пратките со храна заради 
проверка на  присуство на цезиум-134 и цезиум- 137.

(2) Пратките со храна пред да се пуштат во слободен промет треба да подлежат на 
официјална контрола и да се чуваат под надзор се додека не се добијат резултатите од 
лабораториските анализи.

(3) Доколку резултатот од спроведената лабораториска анализа од став (1) точка 2) на 
ова решение покажува дека податоците кои се наведени во изјавата за увоз не се точни, 
односно покажува дека пратката со храна содржи цезиум-134 и цезиум-137 над 
максималното дозволено ниво, во тој случај изјавата се смета за невалидна и пратката со 
храна безбедно се уништува или се враќа во земјата на потекло согласно одредбите од 
членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на храната.

Член 12
Пратките со храна можат да бидат ставени во промет во Република Македонија, 

доколку бизнис операторот или неговиот овластен претставник до царинските органи 
поднесат:

1) изјава за увоз која треба да биде одобрена од страна на надлежниот орган на 
граничен инспекциски премин или на одредената точка на влез;

2) доказ за извршени официјални контроли од член 11 на ова решение и 
3) извештај од спроведени лабораториски анализи со кои се докажува дека добиените 

резултатите се во согласност со дозволеното максимално ниво на цезиум.



Службен весник на РМ, бр. 219 од 21.12.2016 година

4 од 9

Член 13
Доколку при официјалните контроли се утврди дека храната од член 6 на ова 

решение не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната, 
инспекторот за храна и официјалниот ветеринар на граничен премин за влез постапува 
согласно членовите 91, 92, 93 и 94 Законот за безбедност на храната.

Член 14
По исклучок од член 2 на ова решение, пратките со храна можат да се увезат во 

Република Македонија доколку ја напуштиле земјата на потекло најдоцна до 1 февруари 
2016 година и се пропратени со изјава која е издадена во согласност со Решението за 
задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана 
на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од 
Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија (*) („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 106/14).

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за 

задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со храна за исхрана 
на луѓе и пратки со храна за исхрана на животни кои потекнуваат или се испорачани од 
Јапонија а кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 106/14).

Член 16
Ова решение престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во 

Европска унија.

Член 17
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3068/6 Агенција за храна
5 декември 2016 година        и ветеринарство

Скопје Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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