
Постапка за поднесување на барање и добивање на 

мислење/одобрение/решение за производи и материјали што 

доаѓаат во контакт со храна 

 

Постапка за поднесување на барање за издавање на 

мислење/одобрение/решение за производи и материјали што доаѓаат во 

контакт со храна е следната : 

1. Потребните документи за постапката се наоѓаат на на веб страната на Агенција 

за храна и ветеринарство (АХВ) , во обрасци под реден број 13 

- барање 

- изглед на уплатница 

- изјава за усогласеност (во зависност од материјалот) 

Истите треба да се пополнат, испечатат и поднесат во архивата на АХВ со оригиналната 

уплатница или доколку е уплатено преку електронско банкарство потребен е печат од 

банката. 

Во прилог на горе наведените документи потребно е да се достават и изјава за 

усогласеност од производителот за безбедност на материјали и производи согласно ЕУ 

регулатива 1935/2004 , доколку се работи за  активни и интелигентни материјали и 

производи, стакло, гума, метали и легури, хартија и картон, плута, јонизирачка смола, 

регенерирана целулоза, печатарски мастила, силикони, восоци , печатарски мастила, 

премази и заштитни слоеви и дрво. 

2. Пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна покрај горе 

наведените документи (обрасци под реден број 13) потребни се и следните 

документи : 

- Изјава за усогласеност од производителот за безбедност на пластични 

производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011 

- Лабораториски анализи (test report) од акредитирана лабораторија за 

извршени анализи за вкупна миграција и специфична миграција на тешки 

метали. 

3. Керамички производи што доаѓаат во контакт со храна покрај горе наведените 

документи (обрасци под реден број 13) потребно е да се достават и следните 

документи : 

- Изјава за усогласеност на керамички производи согласно ЕУ директива 

84/500 

- Лабораториски анализи (test report) од акредитирана лабораторија за 

извршени анализи за миграција на олово и кадмиум од керамичките 

производи во храната 

4. За цуцли и цуцли лажалки од еластомер или гума покрај горенаведените 

документи (обрасци под реден број 13) потребни се следниве документи : 



- изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004 

       -  лабораториски анализи за испуштени N-нитрозамини и N-нитрозни супстанци 

од цуцли и од цуцли лажалки направени од еластомер или од гума 

   5. За пластичен кујнски прибор од  полиамид и меламин кој потекнува од Кина и Хонг 

покрај горе наведените документи (обрасци под реден број 13) 

          - Изјава за усогласеност од производителот за безбедност на пластични  

производи  и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011 

          - лабораториски анализи за меламин и примарни ароматични амини 

    6. За епокси дериватите како групи на супстанци кои се користат во производство на 

производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна покрај горе наведените 

документи (обрасци под реден број 13)потребни се и следните документи: 

         - изјава за усогласеност од производителот согласно ЕУ регулатива 1935/2004 

         -  анализи за специфична миграција за BADGE и определени негови деривати 

    7.  Деловниот субјект кој сака да  увезува  рециклирани производи и материјали што 

доаѓаат во контакт со храна е потребно да ги достави следните документи: 

        - техничко досие кое содржи информации за одобрениот процес на рециклирање 

        - изјава за усогласеност од производителот дека се користи само рециклирана 

пластика од одобрен процес на рециклирање согласно ЕУ рег.282/2008 

        - објавено мислење од ЕФСА за процесот на рециклирање 

        - одобрение од земјата каде е произведенена рециклираната пластика што доаѓа 

во контакт со храна 

       - извршени анализи за вкупна миграција и специфична миграција на тешки метали 

од рециклирани пластични производи и материјали согласно ЕУ регулатива 10/2011 

За подетални информации околу барањата за одобрувањето на процесот на 

рециклирање од  страна на деловните субјекти Ве молиме обратете се во Агенција за 

храна и ветеринарство на контакт тел: 02/2457-873 локал 124 . 

Дополнителни информации 

 Производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна кои се 

произведени од ист производител а  се направени од различен материјал се 

поднесуваат на различни барања 

 Производите и материјалите кои се од различен производител а се направени 

од ист материјал исто така се поднесуваат на различни барања 

 По изготвување на одобрението странките ги подигаат одобренијата од 

Архивата на Агенција за храна и ветеринарство и се информираат на следниот 

контакт  тел: 2/457-873, локал 190. 



      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


