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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство во согласност со министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА 
НУТРИТИВНА УПОТРЕБА – ХРАНА НАМЕНЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ДИЕТИ 
СО ОГРАНИЧЕНА ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ СО ЦЕЛ НАМАЛУВАЊЕ НА 

ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната за 

посебна нутритивна употреба - храна наменета за користење во диети со ограничена 
енергетска вредност со цел намалување на телесната тежина во однос на составот и 
обележувањето, којашто е наменета да се користи во диети со ограничена енергетска 
вредност за цели на намалување телесната тежина и е презентирана како таква.  

 
Член 2 

Храната што е наменета да се користи во диети со ограничена енергетска вредност за 
цели на намалување на телесната тежина (во натамошниот текст: храна со ограничена 
енергетска вредност) е храна со специфичен состав која, доколку се користи според 
упатставата дадени од производителот целосно или делумно ги заменува севкупните 
дневни оброци.  

Храната со ограничена енергетска вредност се дели на две категории: 
а) храна којашто е презентирана како целосна замена на дневните оброци; 
б) храна којашто е презентирана како замена за еден или повеќе дневни оброци. 

 
Член 3 

Храната од член 2 на овој правилник треба да ги исполнува барањата во однос на 
составот што се дадени во Прилог 1, како и структурата на потребите од аминокиселини, 
дадени во Прилог 2, кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

При продажбата, на пакувањето треба да бидат содржани сите поединечни компоненти 
на храната од член 2, став 2, точка а) на овој правилник.  

 
Член 5 

Називот под кој храната со ограничена енергетска вредност се става во промет треба: 
 а) за храната од член 2, став 2, точка а) на овој правилник, да биде: 
„Целосна замена на оброците за цели на регулирање на телесната тежината“; 
 б) за храната од член 2, став 2, точка б) на овој правилник, да биде: 
„Замена на оброк за цели на регулирање на телесната тежината“. 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 1996/8/ЕК на Комисијата од 26 февруари 1996 
година за храната којашто е наменета за користење во диети со ограничена енергетска вредност со цел 
намалување на телесната тежина (CELEX број 31996L0008). 
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Означувањето на храната со ограничена енергетска вредност покрај податоците 
утврдени во Правилникот за начинот на означување на храната , треба да ги содржи и 
следниве задолжителни податоци: 

a) енергетската вредност на храната изразена во килоџули (kJ) и во килокалории (kcal), 
како и содржината на протеини, јаглехидрати и масти, изразена во нумеричка форма, за 
определено количество на храната која што е подготвена за употреба; 

б) средното количество за секој минерал и за секој витамин, чиешто задолжително 
количество е утврдено во Прилог 1, точка 5 на овој правилник изразено во нумеричка 
форма за определено количество на храната која што е подготвена за употреба. Освен тоа, 
за храната од член 2, став 2, точка б) на овој правилник, информациите за количествата на 
витамините и за минералите кои треба да ги содржи храната со ограничена енергетска 
вредност, наведени во табелата на Прилог 1, точка 5 на овој правилник исто така треба да 
бидат изразени како процент од вредностите определени во Прилог 5 од Правилникот за 
начинот на означување на храната. 

в) упатства за правилна подготовка и кога е неопходно, изјава за важноста на таквите 
упатства; 

г) ако одредена храната, при нејзиното користење во согласност со упатствата на 
производителот, обезбедува дневна доза на полиоли поголема од 20 грама на ден, треба да 
се назначи дека истата може да има лаксативен ефект; 

д) изјава во која што се истакнува дека е неопходно да се внесува доволно количество 
течности во текот на денот; 

ѓ) за храната од член 2, став 2, точка а) на овој правилник: 
- изјава дека храната обезбедува доволни количества од сите основни хранливи 

состојки за денот; 
- изјава дека храната не треба да се користи подолго од три седмици без консултација 

со лекар; 
е) за храната од член 2, став 2, точка б) на овој правилник, изјава дека производите 

имаат позитивно влијание само како дел од диетата со ограничена енергетска вредност и 
дека треба да бидат дополнети со други прехранбени производи во рамките на таквата 
диета. 

Обележувањето, рекламирањето и презентирањето на храната од член 2 став 2 на овој 
правилник не треба да се поврзува со степенот или количината на изгубена тежина 
којашто би можела да резултира со нивното користење. 

 
Член 6 

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

 
      Бр. 02-10382/1                Бр. 02-2075/8 
31 октомври 2011 година         26 октомври 2011 година 
            Скопје                Скопје 
 
Министер за здравство,                                                                      Агенција за храна и ветеринарство 
  Никола Тодоров, с.р.                                        Директор,  
              Дејан Рунтевски, с.р. 
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