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До: Агенција за храна и ветеринарство  
на Република Македонија 
 

БАРАЊЕ 
за издавање на одобрение на оператор со храна за животни и објект за производство, обработка и 

манипулација на храна за животни 
 

1. Назив на фирмата на подносителот на барањето 

2. Адреса на седиште на фирмата: 

3. Матичен број на правното лице ЕМБС: 

4. Даночен број на правното лице: 

5. Одговорно лице: 

    Име и презиме: ЕМБГ: 

6. Овластено лице за застапување на фирмата: 

   Име и презиме: ЕМБГ: 

   Телефон: e-mail: 

7. Активност која ќе се врши: 

 производство и/или ставање во промет или производство за  сопствени потреби на крмни 
смеси, користејќи адитиви или премикси кои содржат адитиви.  

  производство и/или ставање во промет на  премикси  во кои се користени адитиви за храна за 
животни. 

 производство и/или ставање во промет на медицинирана храна за животни. 

 производство и/или ставање во промет на адитиви за храна за животни. 
* Означи  ја бараната активност 

8. Адреса на објектот Телефон: 

    Ул:  Бр. Место: 

9. Вид на производниот објект: 

10. Предвиден капацитет на работа: 

 
 
Датум 

 
 

M.П. 

           
  

Потпис на одговорно лице 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Во прилог на Барањето се доставуваат  
 
а) следните налози:  
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1. Налог за плаќање на јавни давачки ПП-50 (уплатница) - за плаќање на 
административна такса од 400 денари со следните податоци: 
Назив на примач – Буџет на РМ; 
Банка на примачот - Народна банка на РМ; 
Трансакциска сметка - 100000000063095;  
Уплатна сметка – 840-XXX-03161 (XXX-се пополнува ознаката на општината) 
Приходна шифра – програма - начин – 722313 00 2 
 
2. Налог за плаќање на јавни давачки ПП-50 (уплатница) за висина на надоместокот  
за одобрување на оператори и објекти за производство, преработка и складирање 
на храна и производи за исхрана на животните во износ од 20.000 денари, со 
следните податоци:  
Назив на примач - Агенција за храна и ветеринарство; 
Банка на примачот - Народна банка на РМ; 
Трансакциска сметка - 100000000063095;  
Сметка на буџетски корисник - 1400561620 631 16;  
Приходна шифра - програма = 723818 20 
3. Налог за плаќање на јавни давачки ПП-50 (уплатница) за висина на 
надоместокотза одобрување на дополнителна активност на веќе одобрени 
оператори и објекти за производство, преработка и складирање на храна и 
производи за исхрана на животните во износ од 5.000 денари, со следните 
податоци:  
Назив на примач - Агенција за храна и ветеринарство; 
Банка на примачот - Народна банка на РМ; 
Трансакциска сметка - 100000000063095;  
Сметка на буџетски корисник - 1400561620 631 16;  
Приходна шифра - програма = 723818 20 
 

 
  
 
 
 
б) следната придружна документација: 

 

I. Општи Документи 
 
1. Доказ за сопственост на објектот (имотен лист). Доколку објектот е сопственост 
на друго правно или физичко лице во прилог се доставува и договор за закуп со 
дефинирани услови на работење 
2. Документ потврда за регистрирана дејност од надлежниот орган со предмет на 
дејност – (Извод, Решение или Тековна состојба од Централен регистар на РМ) 
3. Список на опремата со главни технолошко - технички карактеристики (статична и 
подвижна опрема, капацитет, работен режим и др.) и атести за употреба 
4. Еколошки елаборат од Министерство за животна средина  
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II. Документи од аспект на ветеринарното јавно здравство и безбедност на храна за 
животни 

1. Шематски прикази на објектот со сите придружни елементи  
a) кругот на објектот, пристапни патишта, самиот објект со распоред на 
административните и   работните простории, простории за складирање; 
б) внатрешен приказ на просториите во објектот со распоред на опремата и 
работните места.    
2. Техничко технолошки елаборат  
а)шема на производството со производни токови (патишта на движење на суровината 
производот); 

б)суровински биланс и асортиман на производите, опис на технолошките постапки 
и помошните фази на производство (која суровина се користи во процесот на 
работа, приемот на суровини, складирање на суровини, припрема за 
производство, што се произведува, технолошка постапка на производството 
за секој производ или група сродни производи, пакување, складирање и ставање 
во промет – испорака);  
в)максимален дневен/годишен капацитет на производство и складирање со 
пресметка врз основа на која е добиен капацитетот и опис на методот на 
работење (број на смени, работни часеви). 
г)приказ на организацијата на работата на објектот и биланс на работната сила; 
(број на вработени со систематизација - опис на работни места, патишта на 
движење на вработените со шематски приказ); 
д)список на санитарните уреди и на мерките што се применуваат за санитарна 
заштита на објектот, опремата, транспортните средства и производите 
(санитарни простории со начин на чистење, перење и дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, фрекфенција, опрема и средства за извршување 
на санитационите активности, контролни мерки и евиденција за 
спроведеното); 
3. Опис на систем за снабдување со вода и начинот на потврдување на 
хигиенската исправност на водата;  
5. Опис на системот за собирање и одстранување на отпадните материи;  

          а) нус производи од животинско потекло;     
          б) отпадни води.  

6. Опис на (предвидената) процедура за одржување на опремата;  
7.Опис на процедурата за одржување на лична хигиена и мониторинг на 
здравстениот статус на персоналот; 
8. Опис на (предвидените) процедури за чистење и дезинфекција; 
9.  Опис на (предвидените) процедури за обука на персоналот; 

         10. Опис на (предвидената) процедура за контрола на штетници; 
11. Опис на (предвидената) процедура за означување и идентификација и 
следливост на производот; 

         12. Опис на (предвидениот) систем на внатрешна контрола НАССР. 
 


