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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13 и член 38 став (1) точка 2) алинеја три од 
Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 
53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО 
ИСПИТУВАЊЕ НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ПРАТКИ СО ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА 
ЛУЃЕ И ХРАНА ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ, КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ 

ИСПОРАЧАНИ ОД ЈАПОНИЈА И КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА УВОЗ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Решението за задолжително лабораториско испитување на радионуклиди во пратки со 
храна за исхрана на луѓе и храна за исхрана на животни, кои потекнуваат или се испорачани од 
Јапонија и кои се наменети за увоз во Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 44/11, 81/11 и 113/11), во член 1 во ставот (1), зборот: „Јод-131”, се брише.  

 
Член 2 

Во член 2 во ставот (1) алинеите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„ - не потекнува и не е испорачана од префектурите Фукушима, Гунма, Ибараки, 

Точиги, Миујаги, Јаманаши, Саитама, Токио, Чиба,  Канагава и Шизуока, или 
- е испорачана и не потекнува од префектурите од алинеја 2 на овој став и не била 

изложена на радиоактивност во текот на транспортот, или 
- потекнува од префектурите од алинеја 2 на овој став, вклучително и крајбрежните 

води од истите префектури и не содржи нивоа на радионуклиди Цезиум-134 и Цезиум-137 
над максималнo дозволените количини согласно европските стандарди утврдени во член 3 
од Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, 
воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети 
за општа употреба”.  

Во ставот (2) зборот: „Јод-131”, се брише. 
 

Член 3 
Во член 5 во ставот (1) и член 6 во ставот (1)  зборот: „Јод-131”, се брише. 
 

Член 4 
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
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