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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 57 став (15) 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, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ, ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА ВОДА,  ИЗВОРСКА  ВОДА  И ДРУГА ПАКУВАНА ВОДА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на одобрение, потребната 

документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за 
полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга 
пакувана вода.

Член 2
(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: барател), заради издавање на 

одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и 
друга пакувана вода, до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање во 
писмена форма кое треба да ги содржи следниве податоци: 

- име и адреса на барателот; 
- својство на барателот; 
- име и адреса на производителот; 
- трговското име на производот;
 - податоци за производот и
 - името на изворот. 
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува следнава документација: 
- доказ за концесија;
- дозвола за зафаќање и користење на вода од површинско или подземно водно тело;
- податоци за геолошки и хидролошки испитувања, податоци за точна локација на 

одредената каптажа на извориштето определена со ГПС опрема, определена со надморска 
височина, и податоци за оценка на типографијата на карта со размер 1:1000; детален 
геолошки приказ на природата на теренот и постанок на изворот, стратиграфија на 
хидролошкото наоѓалиште  на водата, опис на развојот на каптажата, маркирање на 
развојот или детали за други мерки со кои се заштитува извориштето, издашност на 
извориштето, температура на водата на извориштето и температура на околината, врска 
помеѓу природата на теренот и природата на типот минерали во водата. Овие податоци 
можат да бидат дел од геолошки елаборат;

- резултати од лабораториски анализи на водата правени за време на студиско-
истражните работи за новите зафати на вода кои се правени 4 пати годишно во 
календарска година и тоа во секое годишно време од годината (во различни годишни 
сезони), извршени во акредитирана лабораторија во обем и параметри за безбедност 
согласно Правилникот за посебните барања за безбедноста на природната минерална вода, 
изворската вода и друга пакувана вода;
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- резултати од микробиолошки и паразитолошки лабораториски анализи на водата, не 
постари од една година и тоа за водата од извориштето и за водата после пакувањето 
односно на готов производ за во промет, согласно Правилникот за посебните барања за 
безбедност на природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода;

- резултати од физичко-хемиски лабораториски анализи за водата, не постари од една 
година и тоа за водата од извориштето и за водата готов производ за во промет, во обем 
согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода, 
изворската вода и друга пакувана вода;

- резултати од лабораториски анализи за водата  во однос на присуство на резидуи од 
пестициди, не постари од една година и тоа за водата од извориштето или за водата готов 
производ за во промет, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на 
природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода;

- резултати од радиолошка лабораториска анализи за водата  во однос на присуство на 
радионуклиди, не постари од една година и тоа за водата од извориштето или за водата 
готов производ за во промет, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на 
природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода;

- изјава од производителот за исполнување на барањата од член 7 од Правилникот за 
посебните барања за безбедност на природната минерална вода, изворската вода и друга 
пакувана вода, која се однесува на третман на водата;

- оригинално означување, оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на 
производот со информации на означувањето на производот на македонски јазик, согласно 
Правилникот за информации поврзани со храната и Правилникот за посебните барања за 
безбедност на природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода; 

- доколку производот се увезува во Република Македонија, се доставува и доказ дека на 
природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода е одобрена за ставање 
во промет во земјата производител, внесена во Регистарот на препознаени или одобрени 
или признаени природни минерални води, изворски води или други пакувани води во 
земјата производител и 

- доказ за намирени трошоци за постапката за издавање на одобрение. 

Член 3
Одобрението за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска 

вода и друга пакувана вода го издава Агенцијата за храна и ветеринарство откако ќе се  
утврди дека природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода ги 
исполнува барањата за безбедност утврдени со прописите од областа на безбедноста на 
храна и Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода, 
изворската вода и друга пакувана вода.

Член 4
Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање 

во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода изнесува 10 
000,00 денари за секој производ за кој се бара издавање на одобрение.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во 
постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/11).
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Член 6
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. 02-60/6 Агенција за храна
22 август 2018 година и ветеринарство

Скопје Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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