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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбедност на храна („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.157/2010), директорот на Агенција за храна и ветеринарство на 
Република Макeдонија 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 - ПРЕРАБОТЕНА ХРАНА НА ЖИТНА ОСНОВА И 
ДЕТСКА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА∗ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната за 
посебна нутритивна употреба - преработена храна на житна основа и детска храна за 
доенчиња и мали деца, кои се однесуваат на нивниот состав, резидуите од пестициди и 
означувањето. 

 
Член 2 

Храната од член 1 на овој правилник е наменета за доенчиња кога се одбиваат од доење 
и за мали деца како додаток на нивната исхрана и/или за прогресивна адаптација на 
обична храна. 

 
Член 3 

Храната од член 1 на овој правилник се однесува на: 
а) „преработена храна на житна основа“ која е поделена на следните четири категории: 
- едноставни жита кои се или треба да бидат растворени со млеко или друга соодветна 

хранлива течност; 
- жита со додаден производ со висок процент на протеини кои се или треба да бидат 

растворени со вода или друга течност, што не содржи протеини; 
- тестенини, кои се употребуваат откако ќе се подготват со варење во вода или друга 

соодветна течност; и 
- двопек и бисквити, кои се употребуваат директно или после пулверизација и додавање 

на вода, млеко или друга соодветна хранлива течност; 
б) „детска храна“ освен преработена храна на житна основа. 

 
Член 4 

Овој правилник не се применува за млеката наменети за мали деца. 
 

Член 5 
Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
а) „Доенчиња“ се деца под 12 месеци; 
б) „Мали деца“ се деца од една до три години; 
в) „Резидуи од пестициди“ се остатоци од производи за растителна заштита во 

преработена детска храна на житна основа, како што е дефинирано во член 17, став 1 од 
Правилникот за општите барања за безбедност на храната*1, во кое влегуваат и нивните 
метаболити или производи од нивното разградување или реакција. 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата (ЕЗ) бр. 125/2006 од 5 декември 2006 година за преработена храна на житна 
основа и детска храна за доенчиња и мали деца, број 32006L0125 
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Член 6 
За производство на преработената храна на житна основа може да се употребуваат само 

супстанции кои што треба да бидат во согласност со прифатените научни докази со кои се 
потврдува дека се соодветни за задоволување на специфичните нутритивни потреби на 
доенчињата и малите деца. 

 
Член 7 

Составот на детската храна за доенчиња и мали деца утврден во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник треба да биде во согласност со барањата утврдени во истиот. 

Составот на преработената храна на житна основа треба да биде во согласност со 
барањата утврдени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Вредностите на аминокиселинскиот состав на казеин во преработената храна на житна 
основа и детска храна за доенчиња и мали деца се утврдени во Прилог 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 9 

При производство на преработена храна на житна основа и детската храна за доенчиња 
и мали деца може да се употребуваат само нутритивните супстанции наведени во Прилог 
4 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 10 
Преработената храна на житна основа и детската храна за доенчиња и мали деца не 

треба да содржи било какви супстанции во количество кое претставува опасност по 
здравјето на доенчињата и малите деца, согласно Правилникот за општите барања за 
безбедност на храната и Правилникот за посебните барања за безбедност на храната по 
однос на микробиолошките критериуми*2. За сите супстанции, освен оние наведени во 
став 2 и 4 на овој член, утврдени се максимално дозволени количества (МДК), согласно 
Прилог 1, 2, 3 и 5 од овој правилник. 

Резидуите од пестициди во преработената храна на житна основа и детската храна за 
доенчиња и мали деца не треба да го надминуваат количеството од 0.01mg/kg, освен за 
оние супстанции наведени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник за кои се 
утврдени максимално дозволени количества. 

Општо прифатените стандардни методи се употребуваат како аналитички методи за 
определување на количествата на резидуи од пестициди. 

Пестицидите наведени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник не треба да се 
употребуваат во земјоделски производи наменети за производство на преработена храна 
на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца. 

Заради контрола: 
а) Пестицидите наведени во Прилог 7, Табела 1 од овој правилник, се смета дека не се 

употребени доколку нивните резидуи не го надминат количеството од 0.003mg/kg. 
б) Пестицидите наведени во Прилог 7, Табела 2 од овој правилник, ќе се смета дека не 

се употребени доколку нивните резидуи не го надминат количеството од 0.003mg/kg. 
Количествата на резидуи од пестициди што се наведени во став 2 и 4 на овој член се 

однесуваат на готов производ за употреба или храна подготвена по упатството на 
производителот на храната. 

Член 11 
При означување на преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и 

мали деца покрај податоците утврдени со Правилникот за начинот на означување на 
храната*3 треба да се означат и да се задоволат посебните барања за означување кои се 
однесуваат на: 
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а) соодветната возраст од која може да се употребува храната, со назнака за нејзиниот 
состав, структурата или други посебни состојки, при што истата не смее да биде помала од 
четири месеци за било кој производ. Производите препорачани за употреба на возраст од 
четири месеци може да укажуваат дека се соодветни за употреба од таа возраст па нагоре, 
освен кога независно лице со квалификации од областа на медицината, исхраната, 
фармакологијата или други професионалци одговорни за грижа за мајки и деца, советуваат 
поинаку. 

б) кога храната се препорачува за деца помлади од шест месеци, истата треба да содржи 
информација за тоа дали содржи или не содржи глутен; 

в) достапната енергетска вредност, изразена во kJ или kcal и содржината на протеини, 
јагленхидрати и масти, изразена во бројки како количина на 100g или 100ml од 
производот, во вид во кој се продава, а таму каде што е соодветно како одредено 
количество од готовиот производот предложен за употреба; 

г) просечното количество на секој минерал и на секој витамин, соодветно на 
количествата утврдени во Прилог 1 и Прилог 2 од овој правилник, соодветно, изразено во 
бројки како количество на 100g или 100ml од производот, во вид во кој се продава, а таму 
каде што е соодветно како одредено количество од готовиот производот предложен за 
употреба; и 

д) објаснувањето за постапката за подготвување на храната, ако е потребно и забелешка 
за важноста за придржување кон таа постапка. 

Означувањето на преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и 
мали деца може да ги содржи и следните податоци: 

а) средна вредност на количеството на нутритивни супстанции утвредни во Прилог 
4 од овој правилник, кога таквото означување не е утврдено во став (1), точка 5 од овој 
член, изразена во бројки како количина на 100g или 100ml од производот, во вид во кој 
се продава, а таму каде што е соодветно како одредена количина од готовиот 
производот предложен за употреба; и 

б) во прилог на нумеричката информација, содржината на витамини и минерали 
утврдена во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник, изразена во проценти од 
референтните вредности на 100g или 100ml од производот, во вид во кој се продава, а 
таму каде што е соодветно како одредена количество од готовиот производот за 
употреба, при што означувањето се врши под услов содржината на минералите и 
витамините да е најмалку 15% од референтните вредности. 

 
Член 12 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
посебните барања кои се однесуваат на детската храна и детската храна наменета за 
доенчиња и мали деца произведена на житна основа („Службен весник на Република 
Македонија” број 32/2006). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија.“ 
 

Бр. 07-1992/1 Бр. 11-402/1 

10 февруари 2011 година 9 февруари 2011 година 

Скопје Скопје 
 

                               Министер,                                                 Директор, 
                    д-р Бујар Османи, с.р.                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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