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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 157/2010), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА МЕСОТО И 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО ОД ЖИВОТНИ ОД ВИДОВИТЕ ГОВЕДА, ОВЦИ, 

КОЗИ И СВИЊИ (∗) 
 

ГЛАВА I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на означување, и декларирање на месото и 

производите од месо од животни од видовите говеда, овци, кози и свињи. 
 

Член 2 
Дефиниции 

 
Во овој правилник покрај изразите дефинирани во Законот за безбедност на храната се 

употребуваат и изрази кои  го имаат следното значење: 
1) „месо“ се сите производи кои се пласираат на пазарот како свежо, разладено или 

смрзнато месо од животни од видовите говеда, овци, кози и свињи;  
2) „означување“ се прилози на ознаката за секое одделно парче или парчиња месо или во 

нивното паковање, или во случај на производи кои се без опаковка се обезбедува соодветна 
информација написмено и на видлив начин за потрошувачите на местото на продажба; 
      3) „здружение“ е група на оператори со храна кои ставаат во промет месо; 

4) “мелено месо” е секое месо кое е сомелено на фрагменти или поминато низ спирална 
машина за мелење, и кое спага во точка 1) од овој став и содржи помалку од 1 % на сол; 

5) “триминг” се мали парчиња на месо кои се погодни за исхрана на луѓето 
произведени исклучиво за време на тримингот, за време на отстранување на коските од 
труповите и/или расекувањето на месото; 

6) “сецкано месо” е месо кое е исечено на мали коцки, парчиња или други 
индивидуални порции кои не бараат понатамошно сечење од страна на операторот со 
храна пред да бидат купени од крајниот потрошувач и да можат да бидат директно 
користени од тој потрошувач. Овој поим не се однесува на мелено месо и триминг; 

                            

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр.1760/2000 на Европскиот парламент и на 
Советот од 17 јули 2000 година за воспоставување на систем за идентификација и регистрација на говедата и 
која се однесува на означувањето на говедското месо и производите од говедско месо и отповикување на 
Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.820/97, 32000R1760 и  
Регулатива на Комисијата (ЕС) бр. 1825/2000 од 25 август 2000 во која се наведени деталните правила за 
примена на Регулативата бр. 1760/2000 на Европскиот Парламент и Совет во однос на означувањето на 
говедското месо и производите од говедско месо, 32000R1825. 
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7) “завиткано расечено месо” е индивидуално пакување кое непроменето му е понудено 
на крајниот потрошувач или на објект кој самостојно е ангажирано во малопродажба, и 
кое се состои од расечено месо и пакување во кое тоа било спакувано пред да биде 
изложено за продажба, било пакувањето да го прекрива во целост или делумно, но на 
начин што содржината неможе да биде променета без отварање или промена на 
пакувањето; 

8) “незавиткано расечено месо” е расечено месо кое е изложено за продажба на 
крајниот потрошувач во објекти, и сите парчиња на месо изложени за продажба кои не се 
завиткани во објектите за продажба на крајниот потрошувач ќе бидат расечени/пресечени 
на барање на крајниот потрошувач; 

9) “пратка” е месо, со коска или без коска, на пример трупови, четвртини или парчиња 
на месо со коска, расечено, сомелено или спакувано заедно под практично идентични 
услови; 

10) “малопродажба” е постапка и/или преработка на месо и негово складирање на 
местото на продажба или испорака до крајниот потрошувач, вклучувајќи и кујни во 
угостителски објекти, кујни во институции, ресторани и други слични услуги за храна, 
продавници, дистрибутивни центри на супермаркети и центри за продажба на големо и 

11) “краен потрошувач” е краен потрошувач на расечено месо кој не го користи истото 
како дел од активност во бизнисот со храна. 

 
Член 3 

Означување на месо и производи од месо 
 
(1) Операторот со храна  или здружение кои ставаат во промет месо: 
  1) треба врз основа на одредбите од Глава II од овој правилник, да го означат месото 

во сите фази на ставање во промет во согласност со овој правилник и Правилникот за 
начинот на означување на храната и  

  2) доколку сакаат, врз основа на Глава III од овој правилник да го означат месото на 
местото на продажба на начин со кој се обезбедува информација различна од онаа 
наведена во член 5 од овој правилник, која се однесува на одредени карактеристики или 
производни услови на обележаното месо или на животното од кое е добиено месото, да го 
направат тоа во согласност со овој правилник. 

(2) Означувањето на месото и производите од месо се врши во согласност со одредбите 
од овој правилник и одредбите од Правилникот за посебните барања за храна од 
животинско потекло кои се однесуваат на идентификационата ознака. 

 
ГЛАВА II 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ НА МЕСО И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 
 

Член 4 
Следливост 

 
(1) Сите оператори со храна и здруженија, во сите фази на производство и продажба, 

треба да имаат систем за идентификација и регистрација. 
(2) Системите од став (1) на овој член треба да се применуваат на начин со кој се 

обезбедува врска меѓу идентификацијата на месото и животното или животните како што 
е утврденo во членовите 5 ставови (1)  и  (2) и 16 став (2) од овој правилник. 

(3) Системот за регистрација треба да го евидентира, особено пристигнувањето и 
заминувањето на животните, труповите и/или расечено месо од животни за да се обезбеди 
дека е обезбедена корелацијата помеѓу пристигнувањата и заминувањата. 
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(4) Во сите фази на производство и продажба на месо од животни од видовите говеда, 
овци и кози на старост од 12 месеци или помалку и на месо од животни од видот свињи со 
тежина пред колење до 50 кг, операторите со храна со цел да обезбедат веродостојност на 
информациите од ознаката треба да ги евидентираат особено следните информации:   

1) идентификација или идентификационен број и датум на раѓање на животните, само на 
ниво на кланица; 

  2) ознака за референтен број со кој се воспоставува врска помеѓу, идентификацијата 
на животните од кои потекнува месото и описот при продажба, или староста/возраста на 
колење и буквата за идентификација на категоријата која се наоѓа на ознаката на месото; и 

  3) ознака за времето на пристигање и испраќање на животните и месото во објектот, за 
да се обезбеди дека корелација помеѓу пристигањата и испраќањата е воспоставена. 

 
Член 5 

Општи правила 
 
(1) Операторите со храна и здруженијата кои ставаат во промет месо треба да го 

означат месото во согласност со одредбите на овој член. 
(2) Задолжителниот систем за означување на месото треба да обезбеди врска меѓу, од 

една страна, идентификацијата на труповите, четвртините или парчињата од месото и, од 
друга страна на секое животно, или каде е ова доволно да се обезбеди проверка на точната 
информација на ознаката, на групата на овие животни. 

(3) Ознаката од став (2) на овој член треба да ги содржи следните информации: 
  1) референтен број или референтен код кој обезбедува врска меѓу месото и животното 

или животните. Овој број е идентификациониот број на одделно животно од кое месото е 
добиено или идентификациониот број кој се однесува на група животни;  

  2) бројот на одобрението на кланицата во која животното или групата животни се 
заклани и  името на Република Македонија во целост или ISO кодот МК за кланица која е 
сместена во Република Македонија, односно името на третата земја во целост или 
нејзиниот ISO код во која е сместена кланицата. Ознаката гласи „Заклано во (името или 
ISO кодот на Република Македонија или на третата земја) и број на одобрение“;  

  3) бројот на одобрение на објектот каде се врши расекувањето на трупот или група 
трупови и името на Република Македонија во целост или ISO кодот МК за објект кој е 
сместен во Република Македонија, односно името на третата земја во целост или 
нејзиниот ISO код во која е сместен објектот каде се врши расекувањето. Ознаката гласи 
„Расечено во (името или ISO кодот на Република Македонија или на третата земја) и број 
на одобрението“. 

(4) На ознаката на месото кое потекнува од животни родени, одгледани и заклани во 
Република Македонија или во трети земји операторите со храна и здруженијата треба да 
наведат на ознаката и дополнителни информации кои се доволно детални за системот за 
идентификација и регистрација на животните. 

(5) Задолжителниот систем за идентификација и регистарција на животните од став (4) 
од овој член не треба да доведе до нарушување на увозот на месо и производи од месо од 
трети земји. 

(6) Операторите со храна и здруженијата кои ставаат во промет месо и производи од 
месо: 

  1) од животни родени, одгледани и заклани во повеќе земји на ознаката треба да ја 
наведат : 

    (а) земјата каде е родено животното;  
    (б) сите земји каде е животното товено; и 
    (в) земјата каде животното е заклано;  
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  2) од животни родени, одгледани и заклани: 
 во иста земја, на ознаката треба да наведат  „потекло (името или ISO кодот на 

земјата)“. 
 

Член 6 
Задолжителни информации на ознаката 

 
(1) Покрај информациите утврдени во членовите 5, 7 и 14 од овој правилник во секоја 

фаза на производство и продажба операторите со храна треба да го означат: 
  1) говедското месо од животни со старост до 12 месеци со следниве информации: 
   (а) старост/возраст на закланите животни, означена како: “старост/возраст во 

моментот на колење: до 8 месеци” (во случај на животни со старост/возраст од осум 
месеци или помалку), или “старост/возраст во моментот на колење: од 8 до 12 месеци” (во 
случај на животни со старост/возраст поголема од осум месеци но не повеќе од 12 месеци) 
и/или 

   (б) опис при продажбата во согласност со член 81 од Законот за квалитет на 
земјоделските производи и 

 2) месото од овци и кози со старост до 12 месеци со следниве информации: 
старост/возраст на закланите животни, означена како: “старост/возраст во моментот на 
колење: до 5 месеци” (во случај на животни со старост/возраст до пет месеци), или  
“старост/возраст во моментот на колење: од 5 до 12 месеци” (во случај на животни со 
старост/возраст поголема од пет месеци но не повеќе од 12 месеци) и месото од свињи со 
следниве информации: тежина на животни пред колење, означена како: “прасиња” (во 
случај на прасиња од двата пола со тежина пред колење помала од 20 кг); “свињи” (во 
случај на свињи од двата пола со тежина пред колење од 20 кг или повеќе, но помала од 50 
кг), “товени свињи” (во случај на свињи од двата пола со тежина пред колење над 50 кг). 

(2) По исклучок од став (1) од овој член, операторите со храна можат, во секоја фаза на 
производство и ставање во промет, освен при продажба на крајниот потрошувач, да ја 
заменат старост/возраст на колење со идентификација на категоријата на месо согласно 
Законот за квалитет на земјоделските производи. 

 
Член 7 

Означување при недостиг на информации 
 
(1) Бројот на одобрение, како што е утврдено во член 5 став (3) точка 2) од овој 

правилник: 
1) е број на одобрение на објектот; или 
2) во случај кога нема број на одобрение, е национален регистарски број. 
(2) Во случај да не се достапни и двата броја, бројот на одобрението може да се замени 

со името и адресата на кланицата. 
(3) За примена на одредбата од член 5 став (6) од овој правилник операторот со храна  

или здружението треба да обезбеди дека: 
  1) за месо од говеда родени пред 1 јануари 2006 година, односно пред 1 јануари 2009 

за овци и кози и пред 1 јануари 2012 за свињи во Република Македонија кога не е 
достапна информацијата која се однесува на местото на раѓање и/или местото на 
одгледување, кое е различно од последното место на одгледување, ознаката за местото на 
раѓање и/или местото на одгледување се заменува со ознаката “родено пред 1 јануари 
(соодветна)  година”. 
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  2) за месо добиено од животни кои се живи увезени во Република Македонија, кога не 
е достапна информацијата која се однесува на местото на раѓање и/или местото на 
одгледување, кое е различно од последното место на одгледување, ознаката за местото на 
раѓање и/или местото на одгледување се заменува со ознаката “Увезено живо од (име или 
ISO кодот на третата земја)”. 

 
Член 8 

Поедноставување на ознаката за потекло 
 
При примена на одредбата од член 5 став (6) точка 1) од овој правилник говедското 

месо добиено од животни кои се одгледувани 30 или помалку дена: 
- во Република Македонија или трета земја на раѓање или  
- во Република Македонија или трета земја каде се извршило колењето, може да не  ја 

содржи ознаката за Република Македонија или за третата земја, како земји во кои 
животното било одгледано, доколку се обезбеди дека тие животни биле одгледувани во 
трета земја за период подолг од 30 дена.   

 
Член 9 

Големина и формирање на групата 
 
(1) Големината на групата од член 5 став (2) од овој правилник се дефинира: 
  1) за време на расекувањето на труповите или четвртините, со бројот на труповите или 

четвртините расечени заедно и кои формираат една пратка за соодветниот објект за 
расекување. 

  2) во текот на понатамошното расекување или мелење, со бројот на трупови или 
четвртини чие месо формира една пратка за соодветниот објект за расекување или 
мелење. 

(2) Големината на групата во никој случај не треба да го надмине производството од 
еден ден на соодветниот објект за расекување, односно за мелење. 

(3) При формирањето на групата од став (1) на овој член, операторот со храна треба да 
обезбеди дека: 

  1) сите трупови или четвртини во пратката расечени заедно, потекнуваат од животни 
кои се родени во иста земја, одгледани во иста земја или земји, заклани во иста земја и во 
иста кланица; 

  2) сите трупови од кои месото во пратката ќе подлежи на понатамошно расекување се 
во согласност со точка 1) од овој став и треба да бидат расечени во ист објект за  
расекување; и 

  3) целото месо од пратката кое е подложено на мелење потекнува од животни заклани 
во иста земја. 

(4) По исклучок на барањата за иста кланица и ист објект за расекување од став (3) 
точка 2) од овој член, за време на производството на расечено месо, операторите со храна 
се овластени да формираат пратки од месо од животни кои се заклани во најмногу три 
различни кланици и од трупови расечени во најмногу три различни објекти за расекување. 

(5) По исклучок на став (3) точка 2) од овој член, за време на производството на 
триминг, операторите  со храна при формирањето на пратките треба да ги исполнуваат 
единствено барањата за иста земја на колење. 
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Член 10 
Мелено месо 

 
Дополнителната информација од член 5 став (4) од овој правилник која може да се 

вклучи при означувањето на меленото месо ги опфаќа: 
1) ознаките наведени во член 5 став (4) точка 2) и 3) од овој правилник, како и денот на 

мелење на месото; и 
2) ознаките наведени во член 5 став (6) точка 1) потточки (а) и (б) и точка 2) од овој 

правилник. 
 

Член 11 
Триминг 

 
(1) По исклучок од член 5 став (3) точка 2) и 3) и став (6) точка 1) потточки (а) и (б) од 

овој правилник, операторите со храна и здруженијата на ознаките за триминг треба да ја 
наведат:  

  1) земјата на колење на животните од кои потекнува тримингот, а на ознаката треба да 
пишува: “Заклано во (име или ISO код на земјата на колење)”.  

  2) земјата во која тримингот бил произведен и број на одобрение на објектот во кој 
бил произведен, а на ознаката треба да пишува ”Произведено во (име или ISO код на 
земјата на производство и број на одобрение на објектот)” и 

  3) земјите во кои животни кои ја формираат групата биле родени и одгледани, а на 
ознаката треба да пишува: “Родено и одгледано во (имиња или ISO кодови на земјите во кои 
животните биле родени и одгледани)”. 

(2) По исклучок на став (1) точка 1) и 3) од овој член, каде сите животни во групата се 
родени, одгледани и заклани во иста земја, операторот со храна треба да ја користат 
ознаката: “Земја на потекло: по што следи име или ISO код на земјата во која животните 
биле родени, одгледани и заклани”.  

 
Член 12 

Завиткано расечено месо 
 

По исклучок од член 5 став (3) точки 2) и 3) од овој правилник, операторите со храна и 
здруженијата  кои го користат овластувањето од член 9 став (4) од овој правилник на 
ознаката за завиткано расечено месо како додаток на ознаката од член 5 став (6) точка 1) 
од овој правилник треба да наведат: 

  1)земја на колење на животните, со бројот на одобрение на кланицата и/или онаму 
каде е можно, две или три кланици во кои животните кои ја формираат групата биле 
заклани; на ознаката треба да биде наведено. “Животните во групата се заклани во (име 
или ISO код на земјата во која се заклани животните) и број/броеви на одобрение на 
кланицата или на две или три кланици како што е соодветно”. 

  2) земја во која труповите биле расечен, со број на одобрение на објектот за 
расекување, и онаму каде е можно, два или три објекти за расекување во кои труповите 
биле расечени; на ознаката треба да биде наведено. “Расекување на животни од пратка во 
(име или ISO код на земјата во која месото било расечено) и број/броеви на одобрение на 
објектот за расекување или на два или три објекти за расекување како што е соодветно”. 
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Член 13 
Не завиткано расечено месо 

 
(1) Операторите со храна или здруженијата треба да обезбедат дека, таму каде што се 

применуваат исклучоците од член 9 став (4) од овој правилник, формирањето на пратките 
од целото незавиткано расечено месо изложено во исто време во објекти за малопродажба 
за продажба на крајниот потрошувач е во согласност член 9 став (4) од овој правилник. 

(2) По исклучок на член 5 став (3) точка 2) и 3) од овој правилник, на местата на 
продажба на крајниот потрошувач операторите со храна и здруженијата  треба да го 
означат незавитканото расечено месо изложено за продажба со име на земјата од која 
животното од кое потекнува месото било родено, одгледано и заклано, со име на земјата 
во која труповите биле расечени. Месото од животни родени и/или одгледани и/или 
заклани во разни земји треба да биде јасно одвоено кога е изложено за продажба. 
Информацијата треба да биде изложена во објектот за продажба во близина на таквото 
месо за да му овозможи на крајниот потрошувач лесно да направи разлика помеѓу месото 
со различно потекло. 

(3) Операторите со храна кои изложуваат незавиткано расечено месо заедно за 
продажба, секој ден треба да водат записи, со дата, броеви на одобрение на кланиците во 
кои животните биле заклани и објектите за расекување во кои труповите биле расечени. 
Тие треба да ја направат достапна таа информација на потрошувачот на негово барање. 

(4) По исклучок на член 9 став (2) од овој правилник и обезбедувајќи дека барањата од  
ставовите (2) и (3) од овој член се исполнети, во случај на незавиткано расечено говедско  
месо и/или телешко месо изложено за продажба на крајниот потрошувач, големината на 
групата може да го надмине производството од еден ден. 

 
Член 14 

Отстапување од задолжителниот систем за означување 
 
(1) По исклучок од член 5 став (3) точка 2) и 3) и став (6) точка 1) потточки (а) и (б) од 

овој правилник, оператор со храна или здружение кои подготвуваат мелено говедско месо 
на ознаката ги наведуваат зборовите: „подготвено од (името или ISO кодот на земја, 
зависно каде е месото подготвено)“ и „потекло“, каде земјата или земјите не се земјите на 
подготовка на месото и производите од месо. 

(2) Оператор со храна или здружение кои го подготвуваат меленото говедско месо 
можат да наведат и дополнителни информации на ознаката на меленото говедско месо кои 
вклучуваат една или повеќе информации утврдени во одредбите од член 5 на овој 
правилник, и/или  датата кога месото е подготвено. 

 
Член 15 

Задолжителен систем за означување на месо од трети земји 
 
(1) По исклучок на одредбите од член 5 од овој правилник, месо увезено во Република 

Македонија за кое не се достапни сите информации утврдени во член 5 од овој правилник, 
во согласност со постапката од член 20 од овој правилник се обележуваат со ознаката: 
„потекло: трета земја“ и „заклано во: (име или ISO код на третата земја)“. 

(2) Месото увезено од трети земји во ознаката треба да ги содржи и информациите од 
член 6 од овој правилник. 

(3) Операторите со храна од трети земји кои сакаат да ставаат во промет во Република 
Македонија месо на начин утврден со ставовите (1) и (2) од овој член треба да бидат под 
официјална контрола на надлежниот орган од предметната трета земја, или на независно 
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тело. Независното тело треба да обезбеди потполни гаранции за усогласеност со условите 
пропишани во European Standard EN 45011 или ISO/IEC Guide 65 (General requirements for 
bodies operating product certification systems). 

(4) Назначениот надлежен орган на третата земја или каде е применливо, независното 
тело треба да обезбеди дека барањата за означување на месото и производите од месо 
утврдени со овој правилник се исполнети. 

 
ГЛАВА III 

СОПСТВЕН СИСТЕМ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПЕРАТОРОТ СО ХРАНА 
 

Член 16 
Општи правила 

 
(1) За ознаките кои содржат информации различни од оние кои се утврдени во Глава II 

од овој правилник, секој оператор со храна или здружение испраќа декларација за 
одобрување на сопствениот систем за означување на операторот со храна (во 
натамошниот текст: декларација), до Агенцијата за храна и ветеринарство (во 
натамошниот текст: Агенцијата), односно до надлежниот орган на третата земјата каде се 
извршило производството или продажбата на месото.  

(2) Декларациите треба да содржат: 
  1) информација која треба да се вклучи на ознаката; 
  2) мерки кои треба да се превземат за да се обезбеди точност на информацијата; 
  3) системот за контрола кој ќе се применува во сите фази на производство и продажба, 

вклучувајќи ги и контролите спроведени од независно тело кое е признаено од 
надлежниот орган и назначено од операторот со храна или здружението. Овие тела се 
усогласуваат со критериумите утврдени во Европскиот стандард ЕН/45011 и 

  4) во случај на здружение, мерки кои треба да се превземат во врска со секој член кој 
ги нема усогласено декларациите. 

(3) Контролите од независното тело може да се вршат од страна на Агенцијата. 
Агенцијата во тој случај треба да има на располагање квалификуван кадар и ресурси кои 
се неопходни за извршување на бараните контроли. 

(4) Трошоците за контролите утврдени во оваа Глава ги сноси операторот со храна или 
здружението кое го користи ваквиот систем за обележување согласно член 104 од Законот 
за безбедност на храна. 

(5) Одобрувањето на секоја декларација е предмет на проценка од Агенцијата, добиено 
врз основа на испитување на нејзините компоненти, како што е утврдено во став (1) од 
овој член, на правилно и независно функционирање на предвидениот систем за 
обележување и, особено, секоја декларација која не обезбедува врска меѓу, од една страна 
идентификацијата на труповите, четвртинките или парчињата месо и, од друга страна, 
одделните животни, или, кога е тоа доволно да се обезбеди проверка на точноста на 
информацијата од ознаката, за соодветните животни. Декларациите  кои содржат неточни 
или недоволно јасни информации не се одобруваат. 

(6) При производство и/или продажба на месо од две или повеќе трети земји, 
Агенцијата ги испитува и одобрува декларациите кои се доставени, како и елементите кои 
се содржани во истите а кои се однесуваат на операторите со храна кои работат во 
Република Македонија.  

(7) Доколку во период од два месеца сметајќи од денот кој следи по денот на 
поднесувањето на барањето за одобрување, одобрувањето не е одбиено или доделено, или 
не е побарана дополнителна информација, декларацијата се смета за одобрена. 
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(8) Кога Агенцијата ќе ја одобри поднесената декларација, соодветниот оператор со 
храна или здружение имаат право да го обележат месото, обезбедувајќи дека ознаката го 
содржи нивното име или лого. 

(9) По исклучок од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од овој член, Агенцијата 
може да примени забрзана или поедноставна постапка за време од 14 дена одобрувањето  
за месо во мали малопродажни пакувања или примарно расечено месо во одделни 
пакувања, обележани во согласност со одобрена декларација, обезбедувајќи дека не е 
додадена информација на првичната ознака. 

(10) На декларацијата не може да се користи име на еден или повеќе региони, доколку 
името на регионот: 

  1) може да предизвика забуна или потешкотии при извршување на проверки и 
  2) е наведено за месо во рамките на заштитени географски ознаки или заштитени 

места на потекло. 
(11) На декларацијата покрај името на регионот треба да се наведе и името на 

Република Македонија, односно на третата земја од која потекнува месото. 
 

Член 17 
Постапка за одобрување 

 
За целите на член 16 став (9) од овој правилник, месото во мали малопродажни пакети 

кои се означени согласно со одобрена декларација може да се стави во промет и без 
претходно одобрување на декларацијата доколку: 

  1) пакетите остануваат непроменети; 
  2) одобрената декларација од третата земја на пакување исто така го опфаќа и 

ставањето во прометот на пакуваното месо во Република Македонија и 
  3) третите земји однапред ги обезбедиле сите неопходни информации до надлежниот 

орган, пред пакуваното месо  да биде ставено во промет. 
 

Член 18 
Контроли 

 
(1) Операторите со храна и здруженијата треба да обезбедат непречен  пристап на 

надлежниот орган до нивните простории и до сите податоци кои докажуваат дека 
информациите на ознаките се точни. 

(2) Агенцијата и во случајот од член 16 став (3) од овој правилник, ќе ја земе во 
предвид спроведената редовна проверка на лице место од независното тело за контрола 
направена врз основа на анализа на ризик, особено во однос на комплексноста на 
декларацијата која е во прашање. За секоја проверка се изготвува извештај во кој се 
вклучени сите недостатоци, како и мерки и рокови предложени за надминување на 
состојбата. 

(3) Кога не се прифаќаат резултатите од контролите извршени од независно тело 
согласно член 16 став (3) од овој правилник Агенцијата ќе изврши проверки на начин за 
да обезбеди дополнителни гаранции во однос на исправноста на користените ознаки. 
Фрекфентноста на проверките се врши во зависност од комплексноста на декларацијата. 

(4) Операторите со храна, здруженијата и независните тела за контрола треба да ги 
достават сите релевантни информации до Агенцијата. 
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Член 19 
Одобрување на сопствен систем за означување на операторите одобрени од трети 

земји 
 
(1) Агенцијата проверува дали известувањата се целосни, како што е утврдено во член 

20 став (2) од овој правилник. При приемот на известувањето кое е нецелосно, Агенцијата 
ќе  ја информира третата земја наведувајќи ја информацијата која ја бара. Целосната 
информација треба да биде доставена до Агенцијата, освен доколку Агенцијата заклучи 
дека процедурите и/или критериумите применети од третата земја не се исти со 
процедурите и/или критериумите утврдени во член 20 став (2) од овој правилник. 

(2) Доколку, во било кое време, Агенцијата процени, врз основа на известувањето од 
член 20 став (2) од овој правилник, дека е соодветно да се потврди дека процедурите и/или 
критериумите добиени од третата земја се во моментот исти со стандардите наведени во 
овој правилник, Агенцијата ќе побара од третата земја да и ги обезбеди сите неопходни 
информации. Особено, Агенцијата ќе побара од третата земја да ги обезбеди копиите од 
декларациите одобрени од назначениот надлежен орган на третата земја. 

(3) Доколку било која информација и овластување од став (2) на овој член не е добиено 
во период од два месеци, Агенцијата може да заклучи дека процедурите и/или 
критериумите применети во третата земја не се исти со процедурите и/или критериумите 
утврдени во член 20 став (2) од овој правилник. 

(4) Агенцијата во секое време може да ја промени својата првична одлука во однос на 
истоветноста на процедурите и/или критериумите применети од третата земја согласно со 
член 20 став (2) од овој правилник. 

 
Член 20 

Сопствениот систем за означување на операторот со храна за означување на месо од 
трети земји 

  
(1) Кога производството на месо, цело или во делови, е во трета земја, операторите со 

храна и здруженијата имаат право да го означат месото во согласност со оваа Глава 
доколку за примената на сопствениот систем за означување  имаат добиено одобрување на 
нивните декларации од надлежниот орган назначен за таа цел во секоја од соодветните 
трети земји. 

(2) На барање на Агенцијата, третата земја во која операторите со храна применуваат 
сопствен систем  за означување на месото треба да ги достават следните информации: 

  1) називот на органот надлежен за одобрување на примена на сопствен систем за 
означување на операторите со хранат; 

  2) процедурите и критериумите кои се следени од страна на надлежниот орган на 
третата земја при испитување на декларацијата; и 

  3) листа на оператори со храна и здруженија чија декларација била прифатена од 
надлежниот орган. 

(3) Кога, врз основа на известувањето од став (2) на овој член, Агенцијата ќе заклучи 
дека процедурите и/или критериумите кои се применуваат во трета земја не се исти со 
оние утврдени во став (2) точка 2) од овој член, Агенцијата по консултации со таа трета 
земја ќе одлучи дали доделените одобренија од таа трета земја се валидни за Република 
Македонија. 
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Член 21 
Мерки во случај на неусогласеност 

 
(1) Кога  декларацијата на операторот со храна или здружението не е усогласност со 

одредбите од член 16 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој правилник, на операторот со храна 
ќе му биде повлечено одобрувањето од член 16 став (5) од овој правилник и тој ќе треба 
да исполни и  други услови за  да го задржи одобрувањето на декларацијата. 

(2) Без исклучок на одредбите од став (1) од овој член, месото ќе биде повлечено од 
промет се додека истото повторно не се означи во согласност со овој правилник, кога 
означеното месо: 

  - не е во согласност со задолжителниот систем за означување, или 
  - во случај на примена на сопствен систем на означување на операторот со храна, не е  

усогласена со декларациите, или  
  - во случај на неодобрени декларации. 
(3) Доколку месото ги исполнува сите ветеринарни и хигиенски барања, таквото месо 

ќе биде испратено директно за преработка во производи, други од оние кои се наведени во 
член 2 точка 1) од овој правилник. 

 
ГЛАВА IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 22 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, престануваат да се применуваат 

одредбите на Правилникот за квалитет на производи од месо (“Службен лист на СФРЈ” 
бр. 29/74, 13/78 и 14/80) кои се однесуваат на означување на месото. 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2011 година. 

 
Број 11-627/2                             

4 април 2011 година                                                                                          Директор, 
    Скопје                                                                                               Дејан Рунтевски,с.р. 

 


