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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 56, став (6) од Законот за безбедност на храната (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ, 
НЕЈЗИНОТО ВРЕМЕТРАЕЊЕ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА 

НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДОТ ОД ГРУПАТА НА ГМО ХРАНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање на одобрение, 
нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката 
за издавање одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна.  

 
Член 2 

(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: барател), во согласност со Законот 
за безбедност на храна, Законот за генетски модифицирани организми и Законот за 
безбедност на храната за животни до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува 
барање за добивање на  одобрение за ставање во промет на производ од групата на ГМО 
храна. 

(2) Во прилог на барањето од став (1) на овој член,  барателот треба да достави: 
1. Опис на својствата на храната или храната за животни, вклучувајќи го и описот на 

процесот на генетска модификација;  
2. Каде што е применливо, детален опис на методот на производство; 
3. Резултати од лабораториски анализи за исполнување на барањата од член 56 став (1) 

од Законот за безбедност на храната; 
4. Резултати на студии, кои се спроведени и секаков друг материјал кој е достапен за да 

се покаже дека храната е во согласност со барањата од член 56 став (1) од Законот за 
безбедност на храната; 

5. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот; 
6. Означување на производот на македонски јазик, согласно член 7 од Правилникот за 

посебните барања за безбедноста на храната која содржи или е произведена од генетски 
модифицирани организми; 

7. Ако производот се увезува во Република Македонија, потребно е да се достави доказ 
дека истиот производ е внесен во Регистарот на одобрени производи на земјата 
производител; и 

8. Доказ за намирени трошоци за постапката за издавање на одобрение. 
 

Член 3 
(1) Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува на образец во писмена форма и 

треба да ги содржи следните податоци:  
- име и адреса на барателот; 
- својство на барателот; 
- име и адреса на производителот; 
- податоци за производот и 
- предвидена намена (храна, храна за животни, обработка). 
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(2) При издавање на одобрение  за ставање во промет на производот од групата на ГМО 
храна се врши преглед на приложената документација од  член 2 став (2)  на овој 
правилник. 

(3) По спроведувањето на постапката од став (2) на овој член, секој одобрен производ 
од групата на ГМО храна се внесува во Регистарот на одобрени производи кои ги 
исполнуваат посебните барања за безбедност како ГМО храна. 

 
Член 4 

Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение е 10 000,00  денари за 
секој производ за кој се бара издавање на одобрение. 

 
Член 5 

Одобрението се издава на рок од 10 години и истото може да се обнови.  
 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да важат одредбите 

на  член 6 од Правилникот за посебни барања за безбедноста на храната која содржи или е 
произведена од генетски модифицирани организми („ Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/08 ). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „ Службен 
весник на Република Македонија“. 
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