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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), член 13 став (7), член 14 став (4), член 
15 став (10) и член 31 став (6) од Законот за идентификација и регистрација на животните 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12 и 27/14), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИ ОД 
ВИДОТ ГОВЕДА (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат:
1) содржината и начинот на водење на Електронска база на податоци, податоците кои 

одгледувачот треба да ги достави до Агенцијата за храна и ветеринарство (во 
понатамошниот текст: Агенцијата) како и начинот на известување до Електронската база 
на податоци;

2) изгледот и податоците кои ги содржат средствата за идентификација на говеда, како 
и другите барања кои средствата за идентификација треба да ги исполнат за говеда;

3) формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на одгледувалиште за 
говеда;

4) начинот на идентификација и регистрација на животни од видот говеда;
5) формата и содржината на пасошот и привремениот документ за движење, како и 

начинот за издавање на пасош за говеда и
6) формата и содржината на годишниот извештај од извршените контроли.

Член 2
Овој правилник се применува без да е во спротивност со мерките за контрола и 

сузбивање на заразни болести и без оглед на Правилникот за начинот и постапките за увоз 
и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни 
миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и 
се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на 
ветеринарно - здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува*1 Законот 
за земјоделство и рурален развој*2.

(*)Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата бр. 1760/2000 на Европскиот парламент и совет 
од 17 Јули 2000 година каде се воспоставува систем за идентификација и регистрација на животни од видот 
говеда во однос на означувањето на говедското и производите од говедското месо и укинување на 
Регулативата на Советот (ЕC) бр. 820/97,последен пат изменета со Регулатива на совет 32006R1791; CELEX 
бр. 32000R1760; Регулатива на комисијата (EК) Бр. 1082/2003од 23 јуни 2003за правилата за спроведување 
на Регулативата (EК) Бр. 1760/2000 на Европскиот Парламент и Совет за минималните контроли кои треба 
да се извршат во рамките на системот на идентификација и регистрација на говеда; CELEX бр.32003R1082; 
Регулатива на комисијата од 29 април 2004 година за спроведување на Регулатива (ЕЗ) бр. 1760/2000 на 
Европскиот Парламент и на Советот во однос на ознаки за уво, пасоши и регистри на одгледувалишта, 
CELEX бр. 32004R0911; Директива бр.(64/432/ЕЗ) на Советот од 26 јуни 1964,  услови за  здравствена 
заштита на животните при ставање во промет во заедницата за говеда и свињи, CELEX бр.31964L0432: 
Регулатива на Комисијата од 27 Април 2005 за овластување на специфичен систем за идентификација на 
животни од видот говеда чувани за културни и историски цели во одобрени објекти, како што е наведено во 
регулативата (ЕЦ) бр. 1760/2000 од Европскиот Парламент и Советот, CELEX бр. 32005R0644.
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Член 3
(1) Електронската база на податоци покрај податоците од Прилог 1 од Правилникот за 

начинот на регистрација, формата и содржината на образецот на барањето за 
регистрирање на одгледувалишта, формата и содржината на картата за идентификација на 
одгледувалиштето начинот на пријавување и евидентирање на промените на 
одгледувалиштето и одгледувачот како и видовите на други животни, ги содржи и 
следните податоци:

1) податоци за животното:
- индивидуалните ознаки на животното (ознаката на ушните маркици);
- вид на животното;
- датум на раѓање; 
- раса на животното;
- пол на животното; 
- датум на известување за раѓањето;
- датум на обележување;
- датум на регистрација односно датум на електронска евиденција;
- идентификација на мајката;
- датум на смрт и
- причина за смрт;
2) податоци за движењето на животните од Сертификатот за здравствена состојба на 

животните:
- вид на движење;
- бројот на Сертификатот; 
- датум на известување за движењето;
- датум на движење на животните;
- за вносот во однос на датумот и времето на внесување на податокот;
- податоци за одгледувалиштето на заминување и пристигнување;
- податоци за превозникот;
- индивидуалните ознаки на животното (ознаката на ушните маркици) и 
- датум на колење и
3) дополнителни податоци во однос на здравствената состојба на животните, мерки за 

ограничување на движењето и други релевантни податоци во однос на одгледувалиштето 
и животните.

(2) Доколку вносот на податоци го врши овластеното ветеринарно друштво, 
одгледувачот ги доставува податоците за движењето со копија од Сертификатот за 
здравствена состојба на животните.

(3) По исклучок од став (2) на овој член, движењата преку добиточен пазар може да се 
пријавуваат со копија од Регистарот на одгледувалиште од член 5 став (4) од овој 
правилник.

(4) Ветеринарното друштво води евиденција за поднесените документите од ставовите 
(2) и (3)на овој член. Копиите треба да ги чува најмалку три години и истите ги дава на 
увид на барање на Агенцијата.

(5) Одгледувачот е должен да ги чува документите од ставот (2) на овој член во 
регистарот на одгледувалиштето најмалку три години од денот на настанот и истите ги 
дава на увид на барање на Агенцијата.

(6) Во случај кога одгледувачот сам ги внесува податоците од ставовите (2) и (3) на овој 
член важат одредбите од став (5) на овој член.
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Член 4
(1) Средствата за идентификација на говеда треба да ги исполнуваат следните барања: 
1) материјалот од кои се направени ушните маркици не треба да предизвикува 

алергиски и други реакции кои негативно би влијаеле на заздравувањето на раната на 
местото на апликација. На местото на апликација на ушните маркици не треба да се 
насобира нечистотија;

2) ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, 
отпорен на стареење, со висока еластичност на температура од -20 C до +50 C и висока 
отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачење, набактерии и наозон;

3) ушните маркици за време на животниот век на животното треба да останат читливи, 
флексибилни и цврсто прикачени;

4) ушната маркица не треба да има остри рабови и груба површина;
5) апликацијата на ушните маркици треба да се врши со помош на клешти за 

апликација на лесен и едноставен начин со кој се постигнува конечна фиксација на 
ушните маркици;

6) ушните маркици се составени од машки и женски дел. По апликацијата на ушните 
маркици, машкиот и женскиот дел треба лесно да ротираат на местото на кое се поврзани;

7) делот од ушната маркица кој го пробива увото треба да е остар и направен од цврст 
материјал со кој се обезбедува лесно продирање низ ткивото на увото, без притоа да го 
разорува, зафаќа влакна и кожа во раната и да не предизвикува голема лацерација при 
продирање во увото;

8) ушните маркици треба да може да се отстранат од животните само со раздерување на 
увото или со кршење на пинот;

9) по спојувањето на двата дела, ушната маркица треба да се деформира, за да е 
оневозможена повторна употреба;

10) минималната сила за раздвојување на деловите на ушната маркица треба да 
изнесува 300 N (њутни) и останува непроменета во текот на целиот живот на животното и

11) податоците на ушната маркица треба да се ласерски испечатени, да траат за време 
на целиот животен век на животното и да не се одстрануваат со гребење или со употреба 
на растворувачи.

(2) Ушните маркици се со жолта боја која не треба да избледува.
(3) Вкупната тежина на двата дела не треба да надминува 12 g.
(4) Машкиот и женскиот дел на ушната маркица имаат идентична правоаголна форма и 

димензиисо висина од најмалку 45 mm, ширина од најмалку 55 mm и дебелина од 1 до 2 
mm. 

(5) Ушните маркици содржат идентични податоци и тоа:
1) код на држава („МК“) со најмалку 8 mm висина;
2) код на Агенцијата („АХВ") со најмалку 8 mm висина;
3) алфанумеричките знаци се наоѓаат по кодот на земјата и се составени од цифри и 

тоа:
- од осум цифри за говедо идентификувано во Република Македонија;
- од најмногу 12 цифри за животните кои се увезуваат од земји кои го применуваат 

системот за идентификација на Европската Унија и
- индивидуалниот нумерички идентификациски код е испишан со четири цифри со 

висина од 8 mm, три цифри со висина од 18 mm и последната цифра со висина од 12 mm 
кој се состои од седум цифрен растечки број проследен со контролна цифра која се добива 
како резултат на формулата:

(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)+ (dig6*1)+(dig7*3))mod10) mod10
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4) на женскиот дел на ушната маркица се наоѓа баркод составен од 16 цифри, чија 
содржина е дадена во образецот од Прилог 1 кој е  составен дел на овој правилник;

5) баркодот е со димензии од  48 mm ширина и 8mm висина, во тип 2 од 5 интерлеавед 
баркод и се формира  15 цифрен ИСО број на идентификацискиот код на говедото 
проследен со идентификациски код на ушната маркица “1”;

6) првите два знака од алфанумеричкиот код на ушната маркица ја означуваат земјата 
на одгледувалиштето на кое говедото прв пат е идентификувано;

7) ако говедото е родено во Република Македонија се става кодот МК и
8) ако говедото потекнува од земја во која се применува систем за идентификација и 

регистрација на говеда на ЕУ се користи кодот на земјата од две букви.
(6) Изгледот на ушните маркици е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник.
(7) Ветеринарното друштво треба да ги чува средствата за идентификација и води 

евиденција за задолжените и аплицираните средства за идентификација. 
(8) Ветеринарното друштво треба да ја чува евиденцијата најмалку три години и ја дава 

на увид на барање на Агенцијата. 

Член 5
(1) Регистерот на одгледувалиште се води рачно од страна на одгледувачот, на образец 

во А4 формат и ги содржи податоците за:
- одгледувалиштето за говеда;
- за здравствената состојба на одгледувалиштето;
- надлежното ветеринарно друштво;
- инспекциски надзор;
- од член 3 став (1) точка 1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 и точка 2) алинеи 2, 3 и 5 од овoј 

правилник и
- датум на угинување на животното.
(2) Формата и содржината на Регистарот на одгледувалиште се дадени во Прилог 3 кој 

е составен дел на овој правилник.
(3) Веродостојноста на податоците содржани во Регистарот на одгледувалиште ги 

потврдува одгледувачот со ставање на потпис на образецот.
(4) По исклучок од став (1) од овој член добиточните пазари водат посебен регистар на 

одгледувалиште каде формата и содржината се дадени во Прилог 3 од Правилникот за 
идентификација и регистрација на животни од видот свињи.

(5) По исклучок од став (1) на овој член, кланиците водат посебен регистар на 
одгледувалиште во форма и содржина дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник.

(6) Секоја промена во врска со одгледувалиштето, одгледувачот, животните и нивните 
движења, одгледувачот треба да ги внесе во Регистарот на одгледувалиште веднаш по 
настанувањето на промената.

(7) По исклучок од став (1) од овој член, Регистерот на одгледувалиште може да се 
води електронски во формат кој е претходно одобрен од страна на Агенцијата.

Член 6
(1) Новороденото животно одгледувачот го пријавува до овластеното ветеринарно 

друштво согласно член 14 став (1) од Законот за идентификација и регистрација на 
животните, со пополнување на образец за пријавување на промени и нарачување на 
средства за идентификација и документи од системот за идентификација и регистрација 
кој е даден во Прилог 5 од Правилникот за идентификација и регистрација на животни од 
видот свињи.
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(2) Овластеното ветеринарно друштво го идентификува пријавеното новородено 
животно со апликација на две ушни маркици со идентични податоци, на секое уво 
посебно, и ги внесуваат податоците во електронската база на податоци, со што животното 
е регистрирано.

(3) По исклучок на став (2) на овој член, одгледувачите кои се овластени од Агенцијата 
согласно член 25 од Законот за идентификација и регистрација на животните, можат сами 
да аплицираат ушни маркици на животните во нивните одгледувалишта и сами да ги 
внесуваат податоците во електронската база на податоци.

(4) Ушните маркици се аплицираат со посебна клешта за апликација на ушни маркици, 
во средината на ушната школка помеѓу двата крвни садови, внимателно и на начин со кој 
не се предизвикува страв или прекумерна возбуда кај животните.

(5) Аплицираните ушни маркици се за време на целиот живот на животното, освен во 
случај ако се изгубат, оштетат или од било која причина станат нечитливи, во кој случај 
одгледувачот е должен да побара замена со нови, во овластеното ветеринарно друштво, со 
пополнување на образец од став (1) на овој член.

(6) Заменетото средство за идентификација го има истиот код како и оригиналот и 
содржи дополнителна ознака за бројот на замена со римски броеви во долниот десен агол 
од женскиот дел на ушната маркица.

(7) Апликацијата може да ја изврши само овластено лице вработено во овластено 
ветеринарно друштво.

(8) Ако говедото потекнува од земја во која не се применува еквивалентен систем за 
идентификација и регистрација на говеда, средството за идентификација се отстранува и 
се заменува со нова ушна маркица со кодот МК, а оригиналната идентификација на 
говедото според земјата на потекло се регистрира во електронската база на податоци и во 
регистарот на одгледувалиште на првото одгледувалиште на истовар на говедото во 
Република Македонија.

Член 7
(1) За секое идентификувано говедо овластеното ветеринарно друштво издава пасош за 

говедо кој содржи податоци од:
- член 3 став (1) точка 1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 9 од овoј правилник;
- член 9 став (8) од Законот за идентификација и регистрација на животните;
- надлежен орган на издавање;
- датум на издавање на пасошот;
- потпис на сопственикот;
- РБО на сите фарми каде што животното престојувало и датумите на промена; 
- датум на угинување/колење на животното и
- во случај на увезени од трети земји, животни код од трета земја на потекло.
(2) Пасошот го издава и верификува официјалниот ветеринар со ставање на потпис и 

печат од Агенцијата.
(3) Во промет може да се стават само животни со правилно пополнет и соодветно 

верификуван пасош од официјален ветеринар.
(4) Образецот на пасошоте во А5 формат со димензии 21х14,8cm,
(5) Формата и содржината на образецот за пасошот се дадени во Прилог 5 кој е 

составен дел на овој правилник.
(6) Овластените ветеринарни друштва издаваат привремен документ за движење, кој се 

состои од две копии од кои, една за овластеното ветеринарното друштво а втората за 
одгледувачот, кој содржи податоци за:.

- телето;
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- одгледувалиштето на раѓање;
- прво следно одгледувалиште;
- второ следно одгледувалиште;
- потпис и печат на овластената организација и
- место и датум на издавање.
(7) Формата и содржината на образецот на привремениот документ за движење се 

дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8
(1) Одгледувач на говеда кои се наменети за спортски или културни настани треба за 

секое говедо на своето одгледувалиште да поседува две ушни маркици доделени на 
животните кои се одобрени од страна на Агенцијата.

(2) По исклучок од став (1) на овој член доделените ушни маркици може да се 
отстранат од животните без дозвола, но под контрола на Агенцијата при што од 
одгледувачот треба да обезбеди соодветно средство за идентификација одобрено 
Агенцијата и тоа:

- две пластични или метални ушни маркици;
- една пластични или метални ушна маркица со ознака на брендот;
- тетоважа или
- електронска идентификација со руминален болус.
(3) Пред да ги напуштат објектите, на животните треба да им бидат аплицирани 

одобрените ушни маркици.
(4) По исклучок од став (1) на овој член, животните родени на одгледувалиштето не е 

задолжително да се идентификувани со одобрени ушни маркици доколку во рок од 20 
дена од раѓањето се идентификувани со некој од средствата за идентификација од став (2) 
на овој член.

(5) Во случај кога животните се движат од еден во друг објект наменет за културни и 
спортски настани, одобрената ушна маркица треба да го следи животното при неговото 
движење.

(6) По исклучок од став (2) на овој член како средство за идентификација може да се 
користат електронски средства за идентификација – микрочипови под услови овие 
животни да не се користат како храна.

(7) Агенцијата треба да додели специфичен код за регистрација на секој објект наменет 
за културни или спортски настани кој ќе биде регистриран и во електронската база на 
податоци.

Член 9
(1) Агенцијата спроведува задолжителни инспекциски контроли согласно Законот за 

идентификација и регистрација на животните и подготвува годишен извештај кој се 
состои од следните податоци:

- вкупен број на одгледувалишта регистрирани на територијата на Република 
Македонија;

- вкупен број на проверени одгледувалишта;
- вкупен број на регистрирани животни;
- вкупен број на проверени животни во одгледувалиштата;
- најдени прекршоци и
- изречени санкции.
(2) Формата и содржината на годишниот извештај за задолжителните инспекциски 

контроли се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 10
Одредбите од член 8 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат со денот на 

пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија. 

Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.

Бр. 02-674/3 Агенција за храна и ветеринарство
9 април 2014 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
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