
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

ЗДРАВЈЕТО ЗДРАВЈЕТО ЗДРАВЈЕТО ЗДРАВЈЕТО  Е ВАЖНО? Е ВАЖНО? Е ВАЖНО? Е ВАЖНО?    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

                                                                                            Пред Пред Пред Пред да ја наполните Вашатада ја наполните Вашатада ја наполните Вашатада ја наполните Вашата    

                                                                                                                                                                                                                                            прехранбена кошницапрехранбена кошницапрехранбена кошницапрехранбена кошница    

    

    

    ПРОЧИТАЈТЕ ПРОЧИТАЈТЕ ПРОЧИТАЈТЕ ПРОЧИТАЈТЕ  ГО  ГО  ГО  ГО     

ОзнОзнОзнОзначувањето на хранатаачувањето на хранатаачувањето на хранатаачувањето на храната        

            

                                                                                                                                                                                                                                                            
    

Тоа е значаТоа е значаТоа е значаТоа е значајна информација јна информација јна информација јна информација     

 

Ако внимателно го прочитате означувањето, ќе дознаете повеќе за 

храната што ја користите и можете да избегнете    конзумирање храна со 

поминат рок на употреба како и прехранбени производи или состојки на 

кои сте осетливи или влијаат врз Вашата здравствена состојба.  

 

Означувањето претставува ставање ознаки на храната или на 

нејзиното пакување во вид на слики, цртеж, симболи или текст преку 



пишување, отпечатување, втиснување, вметнување, отсликување, 

нацртување или на друг начин  во прилог на пакувањето, вклучувајќи 

и етикети, маркици и налепници или било кој друг начин на 

означување 

 

Основни податоци што треба да ги содржи означувањетоОсновни податоци што треба да ги содржи означувањетоОсновни податоци што треба да ги содржи означувањетоОсновни податоци што треба да ги содржи означувањето  

� име под кое се продава производот 

� список на состојките кои се употребени во производниот процес 

или при преработката на прехранбениот производ 

� количество на одредени состојки или категории на состојки 

употребени во производниот процес 

� нето- тежина 

� рок на траење 

� специфични услови за складирање и услови за употреба 

� серија ( шаржа,партија, лот) 

� име и адреса на производителот и увозникот 

� земја на потекло и извор на производот 

� упатство за употреба 

� содржина на алхохол за пијалоци кои содржат повеќе од 1,2 вол % 

алхохол 

 

Што друго може и треба Што друго може и треба Што друго може и треба Што друго може и треба  да се истакне во  да се истакне во  да се истакне во  да се истакне во означувањетоозначувањетоозначувањетоозначувањето    

� Конзервирано со јонизирачко зрачење 

� Пакувано во контролирана атмосфера 

� Органско потекло 

� Генетски модифициран 

� Состојки кои предизвикуваат алергии кај луѓето 

� Додавање на засладивачи 

� Нутритивен состав 

� Останато важно за потрошувачите 

 

 

      Потрошувачите имаа      Потрошувачите имаа      Потрошувачите имаа      Потрошувачите имаат свои права и обврски. Во врска со правата т свои права и обврски. Во врска со правата т свои права и обврски. Во врска со правата т свои права и обврски. Во врска со правата 

на потрошувачите, производителите и трговците се должни на на потрошувачите, производителите и трговците се должни на на потрошувачите, производителите и трговците се должни на на потрошувачите, производителите и трговците се должни на 

пазарот да пуштаат во промет безбедна храна. Храната треба да биде пазарот да пуштаат во промет безбедна храна. Храната треба да биде пазарот да пуштаат во промет безбедна храна. Храната треба да биде пазарот да пуштаат во промет безбедна храна. Храната треба да биде 

соодветно означена бидејќи означувањето претставува значајна соодветно означена бидејќи означувањето претставува значајна соодветно означена бидејќи означувањето претставува значајна соодветно означена бидејќи означувањето претставува значајна 

информација за потрошувачинформација за потрошувачинформација за потрошувачинформација за потрошувачот. от. от. от.     

      Со внимателно читање на декларацијата потрошувачот може да       Со внимателно читање на декларацијата потрошувачот може да       Со внимателно читање на декларацијата потрошувачот може да       Со внимателно читање на декларацијата потрошувачот може да 

избегнеизбегнеизбегнеизбегне конзумирањеконзумирањеконзумирањеконзумирање    на на на на храна со поминат рок нахрана со поминат рок нахрана со поминат рок нахрана со поминат рок на    употребаупотребаупотребаупотреба,,,, како и  како и  како и  како и 



прехранбени производи или состојки на кои е осетлив или влијаат прехранбени производи или состојки на кои е осетлив или влијаат прехранбени производи или состојки на кои е осетлив или влијаат прехранбени производи или состојки на кои е осетлив или влијаат 

врз неговата здравствена состојба. Означувањето и рекламирврз неговата здравствена состојба. Означувањето и рекламирврз неговата здравствена состојба. Означувањето и рекламирврз неговата здравствена состојба. Означувањето и рекламирањето ањето ањето ањето 

на храната не смеат да го доведат потрошувачот во заблуда. на храната не смеат да го доведат потрошувачот во заблуда. на храната не смеат да го доведат потрошувачот во заблуда. на храната не смеат да го доведат потрошувачот во заблуда. 

Должност на потрошувачот не е пасивност при купувањето на Должност на потрошувачот не е пасивност при купувањето на Должност на потрошувачот не е пасивност при купувањето на Должност на потрошувачот не е пасивност при купувањето на 

храната, туку активно учество со користење на правата утврдени со храната, туку активно учество со користење на правата утврдени со храната, туку активно учество со користење на правата утврдени со храната, туку активно учество со користење на правата утврдени со 

Закон. Секоја неправилност која ги нарушува неговите права треба Закон. Секоја неправилност која ги нарушува неговите права треба Закон. Секоја неправилност која ги нарушува неговите права треба Закон. Секоја неправилност која ги нарушува неговите права треба 

дададада се пријави до надлежните институции во државата. се пријави до надлежните институции во државата. се пријави до надлежните институции во државата. се пријави до надлежните институции во државата.    

    

Ако се нарушени Вашите права како потрошувач во областа на Ако се нарушени Вашите права како потрошувач во областа на Ако се нарушени Вашите права како потрошувач во областа на Ако се нарушени Вашите права како потрошувач во областа на 

безбедносата на храната, пријавете во Агенцијата за храна и безбедносата на храната, пријавете во Агенцијата за храна и безбедносата на храната, пријавете во Агенцијата за храна и безбедносата на храната, пријавете во Агенцијата за храна и 

ветеринарство на Република Македонија.ветеринарство на Република Македонија.ветеринарство на Република Македонија.ветеринарство на Република Македонија.    

    
Агенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарствоАгенција за храна и ветеринарство    

III  Македонска бригада бр. 20  

1000 Скопје,  

Република Македонија 

 
 


