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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на од член член 28 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенција за 
храна и ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИ И ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА 

ЖИВОТНИ (∗) 
 

ГЛАВА 1 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат општите и посебните барања за безбедност на 

храната за животни во однос на ставањето во промет, употребата, означувањето 
презентирањето и пакувањето на храната за животни.  

 
Член 2 

Под безбедност на храна за животни во смисла на овој правилник се подразбира 
безбедноста во однос на органолептичките особини, квантитативниот и квалитативниот 
состав, микробиолошката исправност и безбедноста во однос на присуството на 
непожелните супстанции и производи. 

 
Член 3 

Храната за животни органолептички треба да биде таква што нејзините природни 
својства (конзистенција, изглед, боја, мирис и вкус) не се променети и количествата 
хранливи состојки вградени во храната за животни вклучувајќи ги и адитивите треба да 
одговараат на потребите на одделни видови и категории на животни и да немаат 
негативно влијание на здравјето на животните односно да не го загрозуваат здравјето на 
луѓето и животната средина. 

 
Член 4 

Храната за животни и сировините за производство на храна за животни се безбедни 
доколку: 

- Не содржат хормони, седативи, тиреостатици и антибиотици и други фармаколошки 
активни супстанции и супстанции кои не се дозволени за употреба во исхраната на 
животните; 

- Не содржат неоргански материи над максимално дозволените количества дадени во 
Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник; 

- Показателите на хемиското разлагање не се над максимално дозволените вредности 
дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник; 

                                                 
(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и 
на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува 
Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на 
Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 
93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/EЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/EЗ, CELEX бр. 32009R0767  
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- Не содржат сапрофитски организми над максимално дозволениот број дадени во 
Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржат патогени микроорганизми на максимално дозволениот број дадени во 
Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржат токсини на токсигени бактерии (Clostridum botulinum, Clostridum 
perfrinegens и Staphylococcus piogenes) во 1 грам; 

- Не содржат токсини и токсигени габички над максималниот дозволен број дадени во 
Прилог 12 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржат отровни растенија и паразитски габички на максимално дозволените 
количества дадени во Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник; 

- Не содржи адитиви за храна за животни, освен адитивите кои имаат поволни ефекти и 
и даваат поволни карактеристики на храната за животни; 

- Не е органолептички изменета, односно, природните својства (конзистенција, изглед, 
боја, мирис и вкус) поради физички, хемиски, микробиолошки или други процеси им се 
изменети и не се повеќе соодветни за исхрана на животните; 

- Не се механички загадени со примеси кои може да бидат шететни по здравствената 
состојба на животните; 

- Се со соодветтеен квалитативен и квантитативен состав кој ја одредува биолошката 
вредност, искористливост и употребливост на храната за животниодносно ги содржи составните 
делови што се определени со прописите за квалитет и со декларацијата на производителот; 

- Се со соодветна декларација со рок на употреба, а рокот на употреба означен во 
декларацијата не е поминат. 

 
Член 5 
Цел 

 
Цел на овој правилник, согласно општите принципи пропишани во Законот за 

безбедност на храна *1, е да се усогласат барањата за ставање во промет и употреба на 
храна за животни за да се обезбеди висок степен на безбедност на храната за животни и 
висок степен на заштита на јавното здравство, да се обезбедат соодветни информации за 
корисниците и потрошувачите и да се зајакне ефикасното функционирање на пазарот во 
Република Македонија. 

 
Член 6 

Примена 
 
(1) Овој правилник се применува при ставање во промет и употреба на храна за 

животни и при исхрана на животни кои се одгледуваат за производство на храна и кај 
животни кои не се одгледуваат за производство на храна во Република Македонија, 
вклучително и барања за означување, пакување и презентирање.  

(2) Овој правилник се применува без оглед на другите одредби утврдени во прописите 
од областа на исхраната на животни, особено:  

(а) Правилник за услови за ставање во промет на медицинирана храна за животни, 
формата и содржината на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за животни и 
начинот на негово издавање *2; 

(б) Правилник за листа на непожелни супстанции во храната за животни и максимално 
дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за 
идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното 
ниво *3;  
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(в) Правилник за мерки сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни 
енцефалопатии *4;  

(г) Закон за нус производи од животинско потекло *5;  
(д) Правилник за генетски модифицирана храна за животни *6;  
(ѓ) Правилник за следливост и означување на генетски модифоцирани организми и 

следливост на производи од храна и храна за животни произведени од генетски 
модифицирани организми *7;  

(е) Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за 
животни поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се 
означат како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни *8; и  

(ж) Закон за органско земјоделско производство *9.  
(3) Водата која се користи за напојување на животните или е намерно инкорпорирана 

во храната за животни, треба да ги исполнува соодветните барања за безбедност на вода за 
пиење. 

(4) Овој правилник не се применува на вода, без оглед дали се користи за напојување на 
животните или е намерно инкорпорирана во храната за животни, освен во случај на 
храната за животни која им се дава на животните преку вода. 

(5) Солта која се користи во исхраната на животните или е намерно инкорпорирана во 
храната за животни, треба да ги исполнува соодветните барања за безбедност на сол за 
исхрана на луѓе. 

 
Член 7 

Дефиниции 
 

(1) Поимите дефинирани во Законот за безбедност на храната и Законот за безбедност 
на храната за животни*10 се применуваат и во овој правилник доколку не е поинаку 
уредено.  

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:  
1) ‘орална исхрана на животни’ е внес на храна за животни во гастро-интестиналниот 

тракт на животното преку неговата уста со цел да се задоволат нутритивните потреби на 
животното и/или да се одржи продуктивноста на нормално здравите животни;  

2) ‘животни кои се користат за производство на храна’ се животни кои се хранат, 
одгледуваат или чуваат за производство на храна погодна за исхрана на човекот, 
вклучувајќи животни кои не се користат за исхрана на човекот но кои припаѓаат на 
видовите кои вообичаено се користат за исхрана на човекот во Европската Унија и 
Република Македонија;  

3) ‘животни кои не се користат за производство на храна’ се животни кои се хранат, 
одгледуваат или чуваат но кои не се користат за исхрана на човекот, како што се крзнени 
животни, домашни миленици и животни кои се чуваат во лаборатории, зоолошки градини 
и циркуси;  

4) ‘крзнени животни’ се животни кои не се користат за производство на храна и кои се 
хранети, одгледувани или чувани за производство на крзно и кои не се користат за 
исхрана на човекот;  

5) ‘домашен миленик’ е животно кое не се користи за производство на храна и кое 
припаѓа на видовите кои се хранат, одгледуваат или чуваат но кои не се користат за 
исхрана на човекот во Република Македонија;  

6) ‘замена за млеко’ е крмна смеса која се дава во сува форма или по разредување во 
одредено количество течност за исхрана на млади животни како дополнување или замена 
за пост-колострално млеко или за исхрана на млади животни како што се телиња, јагниња 
или јариња наменети за колење;  
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7) ‘носител’ е супстанција која се користи за растварање, разредување, растурање или 
на друг начин физичко изменување на адитив за храна за животни со цел да се олесни 
ракувањето, примената или употребата, без за се промени неговата технолошка функција 
или без самиот да предизвика некои технолошки ефекти на истиот;  

8) ‘контаминирани материјали’ е храна за животни која содржи ниво на недозволени 
супстанции кое го надминува нивото кое е прифатливо согласно Правилникот за листа на 
непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и 
критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и 
причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво *11;  

9) ‘серија’ е утврдено количество на храна за животни која има заеднички 
карактеристики како што е потеклото, тип, видот на пакување, пакувач, испраќач или 
означување, и во случај на процес на производство, произведена единица од ист објект со 
користење на униформни параментри за производство или одреден број на такви единици, 
во случај на производство во континуитет и нивно заедничко складирање;  

10) ‘означување’ е додавање на зборови, карактеристики, трговски марки, име на 
бренд, сликовито објаснување или симбол на храната за животни со ставање на овие 
информации на било кој медиум кој се однесува или ја придружува засегнатата храна за 
животни, како што се пакување, контејнер, забелешка, етикета, документ, 
иднетификационен прстен, спојка или на Интернет, вклучително и за цели на 
рекламирање;  

11) ‘етикета’ е секој привезок, бренд, ознака, сликовита или на друг начин опишана, 
напишана, печатена, отпечатена, означена, врежана, втисната, или прикачена на 
пакувањето или на контејнерот со храна за животни; и  

12) ‘презентација’ е облик, изглед или пакување и материјали за пакување кои се 
користат за храната за животни, начинот на кој таа е уредена и начинот на поставување.  

 
ГЛАВА 2 

ОПШТИ БАРАЊА 
 

Член 8 
Барања за безбедност и ставање во промет 
(1) Храната за животни може да се стави во промет и да се користи единствено 

доколку:  
(а) е безбедна; и  
(б) нема директни несакани ефекти на животната средина или на благосостојбата на 

животните.  
(2) Барањата кои се пропишани во член 27 од Законот за безбедност на храна*12 се 

применуваат, mutatis mutandis, на храната наменета за животни кои не се користат за 
производство на храна.  

(3) Покрај барањата од став (1) на овој член, операторите со храна за животни кои 
ставаат во промет храна за животни треба да обезбедат храната за животни да:  

(а) е здрава, изворна, незагадена, соодветна на својата намена и е со квалитет соодветен 
за продажба; и  

(б) е означена, спакувана и презентирана во согласност со одредбите пропишани во 
овој правилник и други важечки прописи од областа. 

(4) Барањата кои се пропишани во член 28 од Законот за безбедност на храна*13 се 
применуваат, mutatis mutandis, на храната наменета за животни кои не се користат за 
производство на храна 
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(5) Храната за животни треба да биде во согласност со техничките одредби за 
нечистотии и други хемиски фактори кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 9 

Одговорности и обврски на активностите со храна за животни 
 
(1) Одредбите од членовите 32 и 33 од Законот за безбедност на храна*14 и член 14 од 

Законот за безбедност на храна за животни*15 треба да се применуваат mutatis mutandis од 
страна на операторите со храна за животни во однос на храната за животни наменета за 
животни кои не се наменети за производство на храна.  

(2) Лицето одговорно за означување на храната за животни треба да ги направи 
достапни за Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), 
сите информации кои се однесуваат на составот или тврдења, својствата на храната за 
животни која е ставена во промет од страна на тоа лице, што овозможува верификација на 
точноста на информациите дадени на етикетата, вклучувајќи ја точната процентуална 
застапеност на тежина на суровини на храна за животни која била користена во крмната 
смеса.  

(3) Во итни случаи кога е загрозено здравјето на луѓето или животните или заради 
заштита на животната средина и без оглед на законските прописи на Република 
Македонија кои се однесуваат на заштита на интелектуална сопственост, Агенцијата може 
на купувачот да му ги даде сите информации од став (2) на овој член, доколку по 
разгледување на легитимноста на интересите на производителите и корисниците, дојде до 
заклучок дека барањето за таквите информации е оправдано. Доколку е соодветно, 
Агенцијата ги дава тие информации по потпишување на Изјава за доверливост од страна 
на купувачот.  

 
Член 10 

Ограничување и забрана 
 

(1) Храната за животни не смее да содржи или да биде составена од суровини, 
материјали и други производи чие ставање во промет или употреба за исхрана на животни 
е ограничено или забрането.  

(2) Суровините, материјалите и другите производи чие ставање во промет или употреба 
за исхрана на животни е ограничено или забрането согласно став (1) на овој член се 
дадени во Листа на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет или 
употреба кај животните е забрането *16.  

 
ГЛАВА 3 

СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 
 

Член 11 
Содржина на адитивите за храна за животни 

 
(1) Без оглед на барањата за употреба на адитивите за храна за животни кои се 

однесуваат за одобрување на соодветните адитиви за храна за животни, суровини за храна 
за животни и дополнителна храна за животни не треба да содржат нивоа на адитиви за 
храна за животни кои се 100 пати повисоки од максималната дозволена концентрација во 
комплетната храна за животни или пет пати повисоки во случај на кокцидиостатици и 
хистомоностатици.  
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(2) Нивото од 100 пати релевантна максимална концентрација на комплетна храна за 
животни од став (1) на овој член може да се надмине само доколку составот на 
засегнатите производи ја исполнува посебната нутритивна цел во поглед на релевантна 
соодветната употреба за која се наменети согласно Правилникот за општите и посебни 
услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во 
исхраната*17 во кој се дадени и условите за употреба на оваа храна за животни во листата 
на предвидена намена на храната за животни. Објектите кои се под контрола на 
производителот на храна за животни кои ги користат зоотехнички и нутритивни адитиви 
треба да бидат одобрени во согласност со Законот за безбедност на храна за животни*18. 

 
ГЛАВА 4 

ОЗНАЧУВАЊЕ, ПРЕЗЕНТИРАЊЕ И ПАКУВАЊЕ 
 

Член 12 
Начин на означување и идентификација на храната за животни 

 
(1) Означувањето и идентификацијата на храната за животни не смее да го доведе во 

заблуда корисникот, а особено:  
(а) во однос на употребата или карактеристиките на храната за животни, особено, 

природата, начинот на производство, својствата, составот, количеството, рокот на траење, 
видови или категории на животни за кои е наменета;  

(б) давање атрибути на храната за животни, ефекти или карактеристики кои истата не 
ги поседува или наведување на мислење дека храната за животни има посебни 
карактеристики во случај кога сите слични храни за животни имаат такви карактеристики; 
или  

(в) во однос на усогласеноста со означувањето согласно кодовите за добра пракса или 
други прописи од областа. 

(2) Суровините на храната за животни или крмните смеси кои се ставаат во промет во 
рефус или во незапечатени пакувања или контејнери во согласност со член 23 став (2) на 
овој правилник, треба да бидат придружени со документ кој ги содржи сите задолжителни 
податоци во однос на означувањето кои се пропишани во овој правилник.  

(3) Во случај кога храната за животни е понудена за продажба од далечина, 
задолжителните податоци во однос на означувањето кои се пропишани во овој правилник, 
со исклучок на оние кои се пропишани во членовите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) 
точка (в) или 18 став (1) точка (г) на овој правилник, треба да бидат присутни на 
материјалот кој ја придружува продажбата од далечина или истите треба да бидат 
обезбедени преку други соодветни средства пред склучување на договорот за продажба од 
далечина. Податоците од членовите 16 точки (б), (г), (д), и 17 став (2) точка (в) или 18 став 
(1) точка (г) на овој правилник, треба да се обезбедат најдоцна до времето на доставување 
на храната за животни.  

(4) Храната за животни за посебни нутритивни цели може да се стави во промет 
единствено доколку нејзината намена е наведена во Правилникот за општите и посебни 
услови за составување листа на храна за животни за посебни нутритивни цели во 
исхраната*19 и ги исполнува условите за карактеристиките пропишани во таа листа а 
особено во однос на пакувањето, контејнерот и етикетата. 

(5) Покрај одредби утврдени со оваа Глава треба да се исполнат и одредбите за 
означување дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

(6) Дозволените отстапувања за разлики помеѓу означените составни вредности на 
суровините за храна за животни или крмни смеси и вредностите кои биле добиени при 
анализа за време на вршење на службени контроли во согласност со одредбите пропишани 
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во Закон за безбедност на храна*20, се наведени во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 13 

Одговорност 
 
(1) Лицето одговорно за означувањето треба да обезбеди целосни и точни податоци кои 

се ставаат на етикетата на храната за животни.  
(2) Лице одговорно за означувањето е операторот со храна за животни кој прв ја ставил 

во промет хараната за животни или, каде што е применливо, операторот со храна за 
животни под чие име или трговско име засегнатата храна за животни се става во промет.  

(3) До степенот до кој нивните активностите влијаат врз означувањето во рамките на 
соодветниот објект под нивна контрола, операторите со храна за животни треба да 
обезбедат дека податоците дадени преку било кој медиум ги задоволуваат барањата 
пропишани со овој правилник.  

(4) Операторите со храна за животни одговорни за малопродажба или дистрибуција чии 
активности не влијаат на означувањето, треба да ги спроведуваат своите активности со 
посебно внимание со цел да помогнат да се обезбеди усогласеност со барањата за 
означување на производот, особено за да се избегне повторно снабдување со производи за 
кои знаат или треба да претпостават, врз основа на достапни податоци и како 
професионални оператори, дека не се во согласност со овие барања. 

(5) Во рамките на активностите кои се под нивна контрола, операторите со храна за 
животни треба да осигураат дека задолжитените податоци за означувањето се пренесуваат 
преку ланецот на храна со цел да се овозможи податоците да бидат достапни на крајниот 
корисник во согласност со овој правилник.  

 
Член 14 
Тврдења 

 
(1) Oзначувањето и презентацијата на суровините на храната за животни и крмните 

смеси можат да предизвикаат особено внимание кон присуството или отсуството на 
супстанција во храната за животни, на посебните нутритивни карактеристики или на 
процес или посебна функција која е поврзана со претходните, при што треба да се 
исполнети следниве барања:  

(а) тврдењето е објективно, може да се верификува од страна на Агенцијата и е 
разбирливо за корисникот на храната за животни; и  

(б) лицето одговорно за означувањето, на барање на Агенцијата, треба да обезбеди 
научни докази за тврдењето, или со повикување на научни докази кои се достапни на 
јавноста или преку документирани истраживања на компанијата. Научните докази треба 
да бидат достапни за јавноста во времето кога храната за животни се става во промет. 
Набавувачите и купувачите имаат право да му укажат на Агенцијата за нивните сомнежи 
во поглед на вистинитоста на тврдењата. Во случај кога ќе се дојде до заклучок дека 
тврдењето не е доволно поткрепено, означувањето во поглед на тоа тврдење ќе се смета 
како погрешно наведување за целите на член 12 од овој правилник. 

(2) Без оглед на став (1) од овој член, дозволени се тврдења во поглед на оптимизација 
на исхраната и поддршка на заштитата на физиолошката состојба, освен во случај доколку 
тие содржат тврдења од видот од став (3) точка (а) на овој член.  

(3) Со oзначувањето или презентирањето на суровините на храната за животни не смее 
да се тврди дека:  
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(а) тие спречуваат, третираат или лекуваат болест, освен во случај на кокцидиостатици 
и хистомоностатици како што е пропишано во Правилник за категориите и 
функционалните групи на адитивите за храна за животни поблиските услови за 
декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат како и начинот на 
опишување на адитивите за храна за животни?*21 Оваа точка не се однесува на тврдењата 
кои се поврзани со нутритивните дисбаланси доколку не постои патолошки симптом кој 
укажува на истите;  

(б) тие имаат посебна нутритивна цел, како што е наведено во листата со наменети цели 
пропишани во Правилникот за општите и посебни услови за составување листа на храна 
за животни за посебни нутритивни цели во исхраната*22 освен доколку ги задоволува 
барањата кои се таму пропишани.  

 
Член 15 

Презентирање на особености на ознаката 
 
(1) Задолжителните особености на ознаката треба да се дадени во целост на видно 

место на пакувањето или контејнерот, на етикета која е прикачена на истите или на 
придружниот документ од член 12 став (2) на овој правилник, на начин со кој тие се 
препознатливи, јасно се читаат и не можат да се бришат, испишани на македонски јазик.  

(2) Задолжителните особености на ознаката треба да бидат лесни за идентификување и 
не смеат да бидат покриени со други податоци. Тие треба да бидат испишани во боја, со 
фонт и големина која не го затемнува или нагласува било кој дел од информацијата освен 
во случај кога таа варијација не е наменета за скренување на внимание на изјавите за 
претпазливост.  

 
Член 16 

Општи задолжителни барања за означување 
 
(1) Сировината на храна за животни или крмните смеси не смеат да се ставаат во 

промет доколку следниве информации не се означени на етикетата:  
(а) видот на храната за животни: ‘сировина на храна за животни’, ‘комплетна храна за 

животни’ или ‘дополнителна  храна за животни’,како што е соодветно;  
- за ‘комплетна храна за животни’, може да се употреби називот ‘комплетна храна за 

животни – замена за млеко’, доколку е соодветно,  
- за ‘дополнителна храна за животни’,можат да се користат следниве називи: 

‘минерална храна за животни’ или ‘дополнителна храна за животни – замена за млеко’,  
- за домашни миленици со исклучок на мачки и кучиња, ‘комплетна храна за животни’ 

или ‘дополнителна храна за животни’ може да се замени со ‘крмна смеса’;  
(б) името или името на бизнисот и адресата на операторот со храна за животни 

одговорен за означувањето;  
(в) доколку е достапно, бројот на одобрение на објектот одговорен за означување во 

согласност со Законот за нус-производи од животинско потекло за објекти кои се 
одобрени во согласност со тој закон или во согласност со Законот за безбедност на храна 
за животни*23 .Доколку лицето одговорно за означување има повеќе броеви на одобренија, 
тој треба да го користи оној број кој е изададен во согласност со Законот за безбедност на 
храна за животни*24  

(г) референтниот број на серијата;  
(д) нето количината изразена во мерна единица за маса во случај на цврсти производи и 

во мерни единици за мала или волумен во случај на течни производи;  
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(ѓ) листата на адитиви на храна за животни пред која се наоѓа називот ‘адитиви’ во 
согласност со Глава I од Прилог 5 или 6, како што е применливо, и без оглед на одредбите 
за означување пропишани во Правилник за категориите и функционалните групи на 
адитивите за храна за животни поблиските услови за декларирање, минималните 
карактеристики кои треба да се означат како и начинот на опишување на адитивите за 
храна за животни*25 и  

(е) количината на влага во согласност со точка 6 од Прилог 1.  
(2) Освен податоците од став (1) на овој член, при ставање во промет на суровини за 

храна за животни или крмни смеси истите треба да бидат придружени со ознака која ги 
содржи и следните податоци:  

(а) листа на адитиви за храна за животни пред која се става насловот ‘адитиви’ во 
согласност со Прилог 5 Глава I кој е составен дел на овој правилник или Прилог 6 Глава I 
кој е составен дел на овој правилник, и без оглед на одредбите за означување пропишани 
во Правилник за категориите и функционалните групи на адитивите за храна за животни 
поблиските услови за декларирање, минималните карактеристики кои треба да се означат 
како и начинот на опишување на адитивите за храна за животни за одобрување на 
соодветниот адитив за храна за животни; и  

(б) содржината на влага во согласност со Прилог 1 точка 6 од овој правилник.  
 

Член 17 
Посебни задолжителни барања за означување  

на суровини за храна за животни 
 
(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, ознаката на суровините на храна за 

животни треба да вклучи: 
(а) името на суровините на храна за животни; и 
(б) задолжителната декларација која е соодветна на посебната категорија како што е 

предвидено во Прилог 4. 
(2) Во случај кога во суровините за храна за животни се инкорпорирани адитиви, покрај 

барањата од став (1) на овој член при означувањето на суровините за храна за животни 
треба да се вклучат и следните податоци:  

(а) видовите или категориите на животни за кои е наменета суровината за храна за 
животни во случај кога соодветните адитиви за храна за животни не биле одобрени за сите 
видови животни или не биле одобрени со максимално дозволено ниво за некои видови;  

(б) упатства за правилна употреба во согласност со Прилог 2 точка 4 од овој правилник, 
во случај кога е пропишана максимална содржина на соодветните адитиви; и  

(в) минималниот рок за складирање за адитиви, со исклучок на технолошките адитиви.  
 

Член 18 
Посебни задолжителни барања за означување  

на крмни смеси 
 
(1) Покрај барањата од член 16 од овој правилник, при означувањето на крмните смеси 

треба да се вклучат и следните податоци:  
(а) видовите или категориите на животни за кои се наменети крмните смеси;  
(б) упатства за правилна употреба во кои се укажува на причината за која е наменета 

храната за животни; тие упатства треба да бидат во согласност со Прилог 2 точка 4  од 
овој правилник;  

(в) во случај кога производителот не е лице кое е одговорно за означувањето, треба да 
се обезбедат следните податоци:  
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- називот или фирмата и адресата на производителот, или  
- бројот на одобрение на производителот како што е назначено во член 16 точка (в) од 

овој правилник или бројот за идентификација во согласност со Закон за безбедност на 
храна за животни*26; доколку таков број не е достапен, бројот за идентификација доделен 
на барање на производителот или увозникот-операторот со храна за животни, кој треба да 
биде во согласност со форматот кој е пропишан во Правилник за општите и посебните 
хигиенски барања за храна за животни во поглед на хигиенските барања за примарно 
производство, упатства за добра производна пракса за време на примарно производство, 
општи и посебни барања за операторите со храна за животни во било која фаза на 
производство, преработка и дистрибуција во поглед на објекти и опрема, начин на водење 
евиденција за спроведените мерки и постапки, како и принципите за добра пракса за 
исхрана на животни*27; 

(г) индикација за минималниот рок за складирање во согласност со следниве барања:  
- ‘употребливо до …’ проследено со дата која укажува одреден ден во случај на храна 

за животни која лесно се расипува поради процес на распаѓање,  
- ‘да се употреби пред …’ проследено со дата која укажува на одреден месец во случај 

на друга храна за животни.  
Доколку на ознаката е наведен датумот на производство, може да се додаде и 

минималниот рок на складирање‘… (временски период изразен во денови или месеци) по 
датумот на производство’;  

(д) листа на суровини на храна за животни од кои е составена храната за животни, под 
наслов ‘состав’ и укажување на името на секоја суровина на храната за животни во 
согласност со Член 17 став (1) точка (a) од овој правилник, во која суровините на храната 
за животни се наредени во опаѓачки редослед согласно тежината пресметана во однос на 
содржина на влага во крмната смеса. Листата може да вклучи процентуалност по тежина; 
и  

(ѓ) задолжителните декларации од Прилог 5 Глава II на од овој правилник или Прилог 6 
Глава II на од овој правилник.  

(2) При составување на листата од став (1) точка (д) на овој член, се применуваат 
следните барања: 

(а) треба да се наведат името и процентуална застапеност изразена во тежина на 
суровината за храната за животни доколку нејзиното присуство е назначено на ознаката со 
зборови, слики или графички; 

(б) ако процентуалната застапеност изразена во тежина на суровините содржани во 
крмните смеси кои се наменети за производство на храна не се наведени на ознаката, 
лицето одговорно за означување, без да е во спротивност со прописите на Република 
Македонија за заштита на интелентуална сопственост, треба на барање на купувачот да му 
обезбеди податоци за квантитативниот состав на производот, во рамки од ± 15 % од 
вредноста согласно формулацијата на храната за животни; и 

(в) во случај на крмна смеса наменета за животни кои не се одгледуваат за 
производство на храна, со исклучок на животните со крзно, ознаката на посебното име на 
суровините за храната за животни може да се замени со името на категоријата на која 
припаѓа таа суровина. 

(3) Во итни случаи кога е загрозено здравјето на луѓето или животните или заради 
заштита на животната средина и без оглед на прописите кои се однесуваат на заштита на 
интелентуална сопственост, Агенцијата може на купувачот да му ги даде сите 
информации со кои располага, во согласност со член 9 став (2) од овој правилник, 
доколку, по резгледувањето на легитимноста интересите на производителите и 
корисниците, дојде до заклучок дека барањето на таквите информациите е оправдано. 
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Доколку е соодветно, Агенцијата ги дава овие информации по потпишувањето на Изјава 
за доверливост од страна на купувачот. 

(4) Директорот на Агенцијата може да утврди листа на категории на суровини за храна 
за животни кои може да бидат наведени, наместо индивидуалните суровини при 
означувањето на храна за животни наменета за животни кои се одгледуваат за 
производството на храна, со исклучок на животните со крзно, по спроведената постапка 
од страна на Европската комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи 
кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарни политика. 

 
Член 19 

Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за животни наменета за 
посебни нутритивни цели 

 
Покрај општите задолжителни барања од членовите 16, 17 и 18 на овој правилник, 

ознаката на храна за животни наменета за посебни нутритивни цели треба да вклучува:  
(a) изразот ‘диететска’, во случај на храна за животни наменета за посебни нутритивни 

цели, испишан до името на храната за животни како што е пропишано во член 16 став (a) 
на овој правилник;  

(б) податоците за соодветната намена; и  
(в) назнака дека треба да се добие мислење од нутритивен експерт или ветеринар пред 

да се користи храната за животни или пред да се продолжи периодот на користење на 
храната за животни. 

 
Член 20 

Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за домашни миленици 
 
На ознаката на храната за животни наменета за домашни миленици треба да е испишан 

бесплатен телефонски број или друг соодветен начин за контакт со цел да му се овозможи на 
купувачот да добие дополнителни податоци покрај оние кои се задолжителни за:  

(а) адитивите на храна за животни кои се содржани во храната за домашни миленици; и  
(б) суровини на храна за животни кои се содржани во храната за животни кои се назначени 

по категорија како што е наведено во 18 став (2) точка (в) од овој правилник.  
 

Член 21 
Дополнителни задолжителни барања за означување на храна за животни која не ги 

исполнува барања за безбедност на храната за животни 
 
Покрај барањата од членовите 16, 17, 18 и 19 од овој правилник, храната за животни која 

не е во согласност со барањата од Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник, како што се 
контаминираните материјали, на ознаката треба да ги содржат барањата утврдени во тој 
Прилог. 

 
Член 22 
Отстапки 

 
(1) Податоците од член 16 став (1) точки (в), (г), (д) и (е) и член 17 став (1) точка (б) од овој 

правилник, не се задолжителни во случаи кога пред секоја трансакција, купувачот има 
изјавено во писмена форма дека не бара такви податоци. Една трансакција може да се состои 
од неколку пратки. 
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(2) Во однос на пакуваната храна за животни, податоците од член 16 точки (в), (г) и (д), и 
член 17 став (2) точка (в), или член 18 став (1)точки (в), (г) и (д) од овој правилник, може да се 
дадени на надворешната страна на пакувањето а да не се содржани во самата ознаката како 
што е наведено во член 15 став (1) од овој правилник. Во тој случај треба да се назначи каде 
се презентирани овие податоци. 

(3) Без оглед на член 2 од Правилник за барањата за операторите со храна за животни во 
која било фаза на производство, преработка и дистрибуција на храната за животни, како и 
хигиенските барања за добрите пракси за исхрана на животните*28, податоците од 16 точки 
(в), (г), (д) и (е), и член 17 став (1) точка (б) од овој правилник не се задолжителни за 
суровините за храна за животни која не содржи адитиви за храна за животни, со исклучок на 
конзервансите или адитивите за силажа, и дека се произведени и доставени од страна на 
оператор со храна за животни во согласност со член 24 став (1) од Закон на безбедност на 
храна за животни*29 до корисник на храна за животни во примарната фаза на производство за 
употреба во сопственото одгледувалиште. 

(4) Задолжителните декларации од член 18 став (1) точки (ѓ) на овој правилник, не се 
потребни за мешавини на цели зрна, семиња и плодови. 

(5) Во случај на крмни смеси за животни кои се состојат од не повеќе од три суровини, 
податоците од член 18 став (1) точки (а) и (б) на овој правилник не се задолжителни доколку 
суровини кои се користени се јасно наведени во описот. 

(6) За количествата на суровини за храна за животни или крмни смеси за животни кои не 
надминуваат тежина од 20 kg, наменети за краен потрошувач и кои се продаваат рефус, 
податоците од членовите 16, 17 и 18 на овој правилник, можат да му бидат презентирани на 
купувачот преку давање соодветно известување на местото на продажба. Во такви случаи, 
податоците од член 16 точка (а) и член 17 став (1) или член 18 став (1) точки (а) и (б) на овој 
правилник, како што е соодветно, се доставуваат на купувачот на или со самата фактура. 

(7) За количество на храна за домашните миленици која се продава во пакувања во 
неколку контејнери, податоците од член 16 точки (б), (в) (ѓ) и (е), и член 18 став (1) точки 
(б), (в), (д) и (ѓ) на овој правилник, наместо на секој контејнер поединечно може да се 
презентираат на надворешното пакување под услов вкупна тежина на пакетот да не 
надминува 10 kg. 

(8) Во однос на храната за животни наменета за животни кои се чуваат за научни или 
експериментални цели може да се означи и на начин поинаков од оној утврден со 
одредбите на овој правилник доколку намената е јасно прикажана на ознаката.  

 
Член 23 

Пакување 
 

(1) Суровините на храната за животни и крмните смеси може да се стават во промет 
единствено доколку се ставени во запечатени пакувања или контејнери. Пакувањата или 
контејнерите треба да бидат запечатени на начин на кој кога пакувањето или контејнерот 
ќе се отворат истите се оштетуваат и неможат повторно да се употребат. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во рефус или во незапечатени пакувања или 
контејнери може да се става во промет следната храна за животни:  

(а) суровини на храна за животни;  
(б) крмни смеси добиени единствено со мешање на житарици или цело овошје;  
(в) испораки помеѓу производителите на крмни смеси;  
(г) испораки на крмни смеси директно од производителот до корисникот на храната за 

животни;  
(д) испораки од производителите на крмни смеси до фирмите за пакување;  
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(ѓ) количествата на крмни смеси кои не надминуваат тежина од 50 kg кои се наменети 
за краен корисник и кои се земени директно од запечатено пакување или контејнер; и  

(е) блокови или лижалки. 
 

ГЛАВА 5 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 24 

Преодни одредби 
 
(1) Материјали за завиткување, пакување и означување на храната за животни кои се во 

залиха на кои е испечатена здравствена или идентификациона ознака пред влегувањето на 
сила на овој правилник, може да продолжат да се употребуваат до 31 декември 2012 
година.  

(2) Храната за животни која е ставена во промет во материјали за завиткување, 
пакување и која е означена согласно став (1) од овој член, може да остане во промет се до 
истекување на рокот на нејзина употреба. 

 
Член 25 

Одложен престанок на важење 
 
Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 

на овој правилник престануваат да важат со пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија. 

 
Член 26 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.  
 

Бр. 21-2251/7  
24 септември 2012 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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