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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 76 став (11) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 01/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ ЗА 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на официјалните контроли за 

верификација на прописите за безбедност на храната за животни. 
 

Член 2 
(1) Официјалниот ветеринар врши официјални контроли на безбедноста на храната за 

животни во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за 
животни. 

(2) Официјалните контроли од став (1) на овој член се спроведуваат со цел да се утврди: 
а) безбедноста на храната за животни и 
б) исполнувањето на ветеринарно-санитарните услови во сите фази на процесот на 

производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни. 
 

Член 3 
Официјалните контроли за утврдување на безбедноста на храната за животни се вршат 

како: 
а) редовни официјални контроли и 
б) вонредни официјални контроли (во случај на сомнеж или друга потреба). 
 

Член 4 
При официјални контроли за безбедност на храната за животни при увоз се врши:  
a) проверка на документацијата која ја придружува пратката со храна за животни; 
б) проверка на идентитетот на пратката со  храна за животни со цел да се верификува 

соодветноста на пропратните документи со фактичката состојба и утврдување на видот, 
потеклото и дестинацијата на пратката; 

в) физички преглед на пратката кој се состои од: 
– проверка на хигиенските услови под кои е превезувана пратката со храна за животни; 
– проверка на пакувањето и ознаките на пакувањето (печати, етикети, декларации итн.); 
– проверка на нето тежината на пратката и доколку е неопходно, вкупната тежина на 

целата пратка; 
– во случај на храна за животни во конзерви, по случаен избор, се вршат проверки на 

состојбата на конзервите и се земаат примероци од нивната внатрешност; 
– проверка на температурата под кои е превезувана пратката со храна за животни како и 

температурата на самиот производ; 
– органолептички преглед на храната за животни: мирис, боја, конзистентност итн.; 
– едноставни физички или хемиски испитувања како што се сечење, топење и готвење; 
– лабораториски анализи во согласност со одребите од Правилникот за начинот и 

постапката за земање примероци, начин и методи на вршење лабораториски анализи на 
храната за животни како и други лабораториски анализи кои се сметаат за неопходни и 
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– лабораториски анализи на резидуи од ветеринарно медицински препарати и 
контаминенти. 

 
Член 5 

(1) Во објектите за производство и преработка на храната за животни, официјалниот ветеринар 
врши официјална контрола на: 

а) документацијата пропишана согласно Закон за безбедност на храната, Законот за безбедност 
на храната за животни и подзаконските акти донесени врз основа на овие закони; 

б) исполнувањето на барањата во однос на објектите, опремата, приборот и постројките за 
производство, преработка и складирање на храната за животни како и правилата за добра 
хигиенска и добра производна пракса и 

в) безбедноста на храната за животни. 
(2) При спроведувањето на контролите од став (1) на овој член, официјалниот ветеринар треба 

да ја провери техничко – технолошка постапка и ветеринарно-санитарните услови во текот на 
производството и преработката со цел да потврди дека тие се спроведуваат на начин на кој се 
отстрануваат или минимизираат потенцијалните опасности од грешки како и дека се избегнува 
контаминација и несакани ефекти на безбедноста, квалитетот на производот и животната 
средина. 

 
Член 6 

При официјални контроли за безбедност на храната за животни во прометот на храната за 
животни, се врши контрола на: 

а) ветеринарно-санитарните услови на превозното средство, опремата и приборот за превоз и 
промет и 

б) ветеринарно-санитарните услови на складирањето, употреба односно користењето на 
храната за животни во исхраната на животните. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот 
на вршење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточна храна („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/05 и 28/06). 

 
Член 8 

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

 
Бр. 21-4551/3  

1 ноември 2012 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

 


