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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 19 стaв (4) од Законот за идентификација и регистрација на 
животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12) директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКAТA ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА  
НА КОПИТАРИ(∗) 

 
Глава I 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за идентификација на копитари.  
 

Член 2 
(1) Одредбите од овој правилник се однесуваат на копитарите кои се: 
- родени во Република Македонија; или 
- ставени во промет.  
(2) Одредбите од овој правилник се применуваат без оглед на Правилникот за 

внесување на регистрирани копитари наменети за размножување во матични книги*1 и 
мерките за регистрирање на одгледувалишта на коњи воведени од страна на Агенцијата за 
храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата).  

 
Член 3 

(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно здравство*2 се применуваат и во овој 
правилник. 

(2) Одредени поими употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1) „одгледувач“ е секое физичко или правно лице кое е сопственик, поседува или е 

задолжено за одгледување на копитари, за или без финансиски надомест, постојано или 
привремено, вклучително и за време на превоз, на пазари, или за време на натпревари, 
трки или културни настани; 

2) „транспондер“ е уред за идентификација кој служи единствено за читање на пасивна 
радио фреквенција кој треба да: 

а) е во согласност со ISO 11784 стандардот и кој применува HDX или FDX-B 
технологија; и 

б) може да се прочита со помош на уред за читање кој е компатибилен со ISO 11785 
стандардот, на минимална далечина од 12 cm; 

3) „копитари„ или „животни од видот копитари“ се диви или домашни цицачи –
копитари (еднопапкари) од сите видови од родот Equus од фамилијата Equidae, и и нивни 
потомци добиени со вкрстување на овие видови; 

4) „единствен матичен број“ е единствен алфанумерички код составен од 15 цифри кој 
претставува збир од информации за индивидуалното животно од видот копитари, базата 
на податоци како и земјата во која за прв пат таа информација била евидентирана во 
согласност со системот на кодови на Универзален Матичен Број на Копитари (УМБК) 
(Universal Equine Life Number (UELN) и кој се состои од: 
                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕК) Бр. 504/2008 од 6 јуни 
2008година со која се спроведуваат Директивите на Советот 90/426/EEЗ и 90/427/EEЗ во поглед на методите 
или идентификацијата на копитарите; CELEX бр. 32008R0504. 



Службен весник на РМ, бр. 158 од 14.12.2012 година 

2 од 32 

а) шест цифрен УМБК/UELN – компатибилен код за идентификација во базата на 
податоци од член 23 став (1) на овој правилник; проследен со 

б) девет-цифрен индивидуален број за идентификација доделен на животното од видот 
копитари. 

5) „смарт картичка (во понатамошниот текст: картичка)“ е пластичен уред со вграден 
компјутерски чип на кој може да се складираат податоци и истите да се пренесуваат по 
електронски пат кој е компатибилен со компјутерските системи. 

 
Глава II 

 
Член 4 

(1) Копитарите од член 2 став (1) од овој правилник се идентификуваат согласно 
Законот за идентификација и регистрација на животните и со овој правилник. 

(2) Доколку лицето кое чува копитари не е сопственик на истите, треба да постапува во 
согласност со овој правилник во име на договорот со физичкото или правното лице кое е 
сопственик на животните од видот копитари. 

 
Член 5 

Системот за идентификација на копитари се состои од следните елементи: 
1) единствен документ за трајна идентификација; 
2) метод за обезбедување недвосмислена врска помеѓу документот за идентификација и 

животното од видот копитари; 
3) база на податоци во која под единствениот број за идентификација се евидентираат 

податоците за идентификација кои се однесуваат на животното за кое бил издаден 
документ за идентификација и за лицето сопственик на животното. 

 
Член 6 

(1) Документот за идентификација од член 5 став (1) од овој правилник за регистрирани 
копитари се издаваат од страна на Агенцијата.  

(2) Документите за идентификација издадени од страна на органи од трети земји кои 
издаваат потврди за потекло/педигре во согласност со Правилникот за педигре и 
зоотехнички сертификат за увоз на животни за размножување, нивно семе, јајце клетки и 
ембриони*4 се сметаат за валидни согласно овој правилник за регистрирани коњи од член 
2 став (1) алинеја 1) од овој правилник. 

(3) Органите од ставовите (1) и (2) од овој член го издаваат документот за 
идентификација согласно овој правилник. 

(4) Листата на органи кои издават документи за идентификација во трети земји од став 
(2) на овој член, се изготвува и ажурира од страна на надлежниот орган на третата земја во 
која е сместен органот кој издава документи за идентификација кој треба да даде гаранции 
дека: 

1) телото кое го издава документот за идентификација ги исполнува условите од став 
(2) на овој член; 

2) во случај на тело кое издава документ за идентификација а кое е одобрено во 
согласност со Директивата 94/28/EEЗ, истото треба да ги исполнува условите од член 23 
став (3) на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Копитарите се идентификуваат со единствен документ за идентификација во 
согласност со образецот на документот за идентификација на копитари даден во Прилог 1 
кој е составен дел на овој правилник. Документот за идентификација на копитари се 
издава доживотно. 
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(2) Документот за идентификација од став (1) од овој член се издава како единствен 
документ од повеќе поврзани листови со соодветно пополнети оддели и тоа: 

1) во случај на регистрирани копитари, оддели I до X; 
2) во случај на копитари за приплод или производство, најмалку одделите I, III, IV и од 

оддел VI до IX. 
(3) Телото за издавање на документ за идентификација нема да го издаде истиот 

доколку не е правилно пополнет најмалку оддел I од документот. 
(4) Без оглед на Правилник за внесување на регистрирани копитари наменети за 

размножување во матични книги*5, и без оглед на одредбите од став (2) точка 1) и став (3) 
од овој член, регистрираните копитари се идентификуваат во документ за идентификација 
во согласност со правилата на телата за издавање документи за идентификација од член 6 
став (1) или (2) од овој правилник.  

(5) За регистрираните копитари, телото за издавање документи за идентификација, од 
член 6 став (1) и став (2) од овој правилник, треба во оддел II од документот за 
идентификација да ги пополни податоците во сертификатот на потекло, како што е 
наведено во Правилникот за зоотехнички и генеалошки услови за ставање во промет на 
копитари*6.  

(6) Во согласност со принципите на одобрените или признаените организации за 
размножување кои водат матично книговодство за потекло на расата на регистрираното 
животно од видот копитари, сертификатот за потекло треба да ги содржи комплетните 
информации за педигрето внесени во одделот на матичните книги согласно Правилникот 
за внесување на регистрирани копитари наменети за размножување во матични книги*7 и, 
каде што е воспоставено, класата од главниот оддел во која е запишано животното од 
видот копитари. 

(7) За вадење на документ за идентификација, одгледувачот треба да поднесе барање, 
согласно рокот од став (8) од овој член и член 9 став (1) од овој правилник за документот 
за идентификација од став (1) од овој член, до телото за издавање на документ за 
идентификација од член 6 ставови (1) и (2) од овој правилник, при што треба да ги 
достават сите податоци согласно овој правилник. 

(8) Копитарите треба да се идентификуваат во согласност со овој правилник пред 31 
декември во годината на раѓање на животното или во период од шест месеци по датумот 
на раѓање. 

(9) Набројувањето и редоследот на одделите во документот за идентификација не се 
менува, со исклучок на оддел I кој може да се стави во средината на документот за 
идентификација. 

(10) Од документот за идентификација не треба да се издава дупликат или замени, 
освен во случаите од членовите 18 и 19 од овој правилник. 

 
Член 8 

(1) По исклучок од член 7 став (2) од овој правилник, во случај кога е ставен 
транспондер согласно со член 13 од овој правилник, или е аплицирана индивидуална, 
неделива и видлива алтернативна маркица во согласност со член 14 од овој правилник, не 
треба да се пополнат податоците од точките 3 (б) и (ж) од дел A на оддел I и од точките 12 
до 18 од дијаграмот во дел Б од оддел I од документот за идентификација, или наместо 
дадениот дијаграм може да се користат фотографија или печатена форма во која се 
прикажани податоци доволни за идентификација на животното од видот копитари. 

(2) Отстапката од став (1) на овој член треба да се применува без оглед на правилата за 
идентификација на копитари пропишани од страна на телата за издавање на документи за 
идентификација, наведени во член 6 ставови (1) и (2) од овој правилник. 
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Член 9 
По исклучок од член 7 ставови (1), (3) и (5) од овој правилник, животните од видот 

копитари кои сочинуваат дефинираната популацијата која живее во дивината или во 
услови кои наликуваат на дивина во одредени области, вклучувајќи природни резервати, 
треба да се идентификуваат во согласност со член 7 од овој правилник единствено во 
случај кога истите се изнесуваат надвор од тие области или се носат за употреба во 
домашни услови. 

 
Член 10 

(1) Лицето одговорно за чување, треба да поднесе барање за издавање на документ за 
идентификација или за регистрација на постоечки документ за идентификација во базата 
на податоци на соодветното тело за издавање на документ за идентификација во 
согласност со член 23 од овој правилник, во рок од 30 дена од денот на завршување на 
царинската постапка, како што е дефинирано во националните прописи за царинско 
работење*8, во случаи кога: 

1) копитарите се увезени; или 
2) се привремено внесени како што е дефинирано член 2 точка 9) од Правилникот за 

начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други 
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло *9 преминува во трајна дозвола за влез со одлука на директорот на Агенцијата 
согласно член 6 став (1) од Законот за заштита и благосостојба на животните. 

(2) Во случај кога животно од видот копитари од став (1) на овој член, е придружено со 
документација која не е се во согласност со член 7 став (1) од овој правилник или во 
случај кога недостасуваат одредени податоци кои се пропишани согласно овој правилник, 
на барање на одгледувачот телото за издавање на документот за идентификација треба да: 

1) ја комплетира документацијата со цел да се исполнат барањата од член 7 од овој 
правилник; и 

2) ги евидентираат податоците во однос на идентификацијата на животното од видот 
копитари како и да ги евидентираат дополнителните податоци во базата на податоци во 
согласност со член 23 од овој правилник. 

(3) Во случај кога документите кои го придружуваат животното од видот копитари како 
што е пропишано во став (1) на овој член не можат да се изменат со цел да ги исполнуваат 
барањата од член 7 став (1) и (2) од овој правилник, истите нема да се земаат во предвид 
како валидни за целите за идентификација на животното во согласност со одредбите 
пропишани во овој правилник. 

(4) Во случај кога документите од став (3) на овој член се предадени на или поништени 
од страна на телото за издавање на документи за идентификација, тоа треба да се 
евидентира во базата на податоци од член 23 од овој правилник, а животното од видот 
копитари треба да се идентификува во согласност со член 7 од овој правилник. 

 
Глава III 

 
Член 11 

(1) Пред да го издаде документ за идентификација, телото за издавање документи за 
идентификација или лицето кое е овластено од страна на телото за издавање на 
документи, треба да превземе мерки со кои се: 

1) потврдува дека за животното не е претходно издаден документ за идентификација; 
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2) спречува незаконско издавање на повеќе документи за идентификација на 
поединечно животно од видот копитари. 

(2) Мерките од став (1) од овој член треба да вклучуваат најмалку преглед на соодветна 
документација и достапни податоци во електронска форма, преглед на животното за 
утврдување на знаци или обележја кои укажуваат на претходна идентификација како и 
примена на мерките пропишани во член 12 од овој правилник. 

 
Член 12 

(1) Мерките од член 11 од овој правилник треба да вклучат, најмалку мерки со кои 
може да се открие: 

1) секој транспондер кој бил претходно ставен со користење на уред за читање кој е во 
согласност со ISO стандардот 11 785 и кој може да чита HDX и FDX-B транспондери кога 
читачот е во директен контакт со површината на телото на местото на кое во нормални 
услови се вградува транспондерот; 

2) било какви клинички знаци кои укажуваат дека транспондерот кој бил претходно 
ставен е отстранет по хируршки пат; 

3) било каква алтернативна ознака на животното применета во согласност со член 14 
став (3) точка 2) од овој правилник. 

(2) Во случај кога мерките од став (1) од овој член укажуваат на постоење на претходно 
ставен транспондер, или била применета било каква алтернативна ознака во согласност со 
член 14 став (3) точка 2) од овој правилник, телото кое го издава документот за 
идентификација треба да ги превземе следните мерки: 

1) треба да издаде дупликат на документ за идентификација или да го замени 
документот за идентификација во согласност со членовите 18 или 19 од овој правилник; 

2) во случај на увезено животно од видот копитари, треба да се постапи согласно член 
10 став (2) од овој правилник. 

(3) Во случај кога мерките од став (1) точка 2) од овој член укажуваат на постоење на 
претходно ставен транспондер, или мерките од став (1) точка 3) од овој член укажуваат на 
постоење на било каква алтернативна ознака, телото одговорно за издавање документ за 
идентификација треба да го внесе овој податок на соодветен начин во дел A и во 
дијаграмот во дел Б од оддел I на документот за идентификација. 

(4) Во случај кога не е документираното отстранување на транспондерот или 
алтернативната ознака од став (3) на овој член е потврдена кај животно од видот копитари, 
телото одговорно за издавање документ за идентификација, како што е пропишано во член 
6 став (1) или став (2) од овој правилник, треба да издаде документ за замена на 
документот за идентификација во согласност со член 19 од овој правилник. 

 
Член 13 

(1) Агенцијата односно телото за издавање документи за идентификација од трети 
земји треба да обезбедат дека при првото идентификување, животното од видот копитари 
е активно обележано со ставање на транспондер. 

(2) Транспондерот се става парентерално во асептични услови меѓу тилот и крстот на 
средината на вратот во областа на ligamentum nuchae.  

(3) По исклучок од став (2) од овој член транспондерот може да се стави и на друго 
место на вратот на животното од видот копитари, под услов тоа алтернативно вградување 
да не ја загрозува благосостојбата на животното и да не го зголемува ризикот од 
миграција на транспондерот во споредба со методот даден во став (2) од овој член.  

(4) Кога транспондерот е вграден во согласност со ставовите (1), (2) и (3) од овој член, 
телото одговорено за издавање на документот за идентификација треба да ги внесе 
следните податоци во документот за идентификација: 
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1) во точка 5 од дел А на оддел 1, најмалку последните 15 цифри од кодот кој го 
испраќа транспондерот и кој се прикажува на читачот по вградувањето, придружени со, 
каде е соодветно, самолеплива етикета со бар код или испечатен бар код на кој се наоѓаат 
најмалку последните 15 цифри од кодот кој го испраќа транспондерот; 

2) во точка 11 од дел А на оддел 1, потпис и печат на лицето од став (1) од овој член кое 
ја спровело идентификацијата и го ставило транспондерот; 

3) во точките 12 или 13 од дијаграмот во дел Б на оддел 1, во зависност од тоа на која 
страна е ставен транспондерот, се впишува местото на кое транспондерот бил ставен во 
животното. 

(5) По исклучок од став (4) точка 1) од овој член, доколку копитари се обележани со 
транспондер ставен пред објавување на овој правилник кој не ги исполнува стандардите 
дефинирани во членот 2 став (2) точка 2), името на производителот или системот за 
отчитување се внесува во точка 5 од делот A во одделот I на документот за 
идентификација. 

(6) Во случај кога со национални прописи за водење на матично книговодство за 
пастуви се предвидени стандарди согласно член 3 став (2) точка 2) од овој правилник, 
единственоста на броевите прикажани на транспондерите ставени од страна на телата за 
издавање на документи од член 6 став (4) точка 1) од овој правилник кои се одобрени од 
надлежен орган согласно Правилникот за критериумите за одобрување на организации и 
здруженија кои водат или воведуваат матични книги за пастуви за регистрирани 
копитари*10, тие прописи се применуваат без да се компромитира системот за 
идентификација утврден од органот издавач во земја членка на Европската унија или 
трета земја кој ја извршил идентификацијата во согласност со овој правилник на барање 
на одгледувачот. 

 
Член 14 

(1) По исклучок од член 13 став (1) од овој правилник, дозволена е идентификација на 
копитари со помош на алтернативни методи, вклучително и ознаки, кои обезбедуваат 
еднакви научни гаранции кои, поединечно или во комбинација, обезбедуваат идентитетот 
на животното од родот коњи да може да се провери и со кои ефикасно се спречува 
двојното издавање на документи за идентификација (алтернативен метод). 

(2) Агенцијата односно телото за издавање од трета земја треба обезбеди да не се 
издаваат документи за идентификација за копитари, доколку алтернативниот метод од 
став (1) од овој член не е внесен во точка 6 или 7 на делот A во одделот I на документот за 
идентификација и да се евидентира во базата на податоци во согласност со членот 23 став 
(1) точка 6) од овој правилник. 

(3) Во случаите кога се користи алтернативен метод, одгледувачот треба да ги обезбеди 
средствата за пристап до информациите за идентификација или доколку е соодветно, да ги 
покрие трошоците за проверка на идентитетот на животното. 

(4) При употребата на алтернативни методи треба да: 
1) не се користат алтернативни методи како единствено средство за проверка на 

идентитетот на копитарите кај мнозинството копитари идентификувани во согласност со 
овој правилник; 

2) видливите ознаки ставени на копитарите наменети за приплод и производство не 
смеат да се помешаат со оние кои се користат за регистрираните копитари. 

(5) Доколку се употребува отстапката од став (1) на овој член, податоците поврзани со 
употребата на алтернативен метод се објавуваат на веб страната на Агенцијата  
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Глава IV 
 

Член 15 
(1) Документот за идентификација треба во секое време да ги придружува 

регистрираните копитари и копитарите наменети за приплод и производство. 
(2) По исклучок од став (1) од овој член, документот за идентификација не треба да ги 

придружува копитарите од став (1) од овој член во случаите кога: 
1) се во коњушница или на пасиште, а одгледувачот треба да изготви документ за 

идентификација без одложување; 
2) се движат привремено пеш или: 
а) во близина на одгледувалиштето при што документот за идентификација може да 

биде доставен на барање во рок од три часа; или 
б) за време на сезонска миграција на копитари до и од летните пасишта, а документот 

за идентификација може да се изготви на одгледувалиштето на поаѓање; 
3) уште цицаат и се заедно со нивната мајка или кобила-доилка; 
4) учествуваат во тренинг или тестирање за натпревар на коњи или на настан кој од нив 

бара да го напуштат местото каде се одржува натпреварот или настанот; и 
5) се пренесени или превезени во итна ситуација која се однесува на самите копитари, 

освен во случаи на мерки на забрана заради болеста Шап и лигавка, на одгледувалиштето 
на кој тие се чуваат. 

 
Член 16 

(1) По исклучок од член 15 став (1) од овој правилник, дозволено е движења или 
превозот на копитарите без да се придружени со документ за идентификација, под услов 
со нив да имаат картичка која е издадена од тело кое го издало документот за 
идентификација и која ги содржи податоците утврдени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Отстапката од став (1) од овој член, може да се користи и при движењето или 
превозот на копитарите кои доаѓаат од земја членка на Европската унија. 

(3) Телото за издавање издава привремен документ кој содржи најмалку упатување на 
единствениот доживотен број и, доколку е достапен, кодот на транспондерот, со што се 
дозволува копитарот да биде преместен или превезени во период кој не надминува 45 
дена, за кое време документот за идентификација му се предава на телото за издавање или 
на Агенцијата за да се ажурираат податоците за идентификација на животното. 

(4) Во случаите кога, за време на периодот посочен во став (3) од овој член, копитари 
од земја членка на Европската унија се превезува во Република Македонија или преку 
територијата на Република Македонија во трета земја, без оглед на неговиот 
регистрациски статус, треба да биде придружено, освен со привремениот документ, и со 
ветеринарно здравствен сертификат изготвен согласно Правилникот за движење на 
копитари*11. Ако животното не е обележано со транспондер или не е идентификувано со 
помош на алтернативен метод во согласност со член 14 од овој правилник, ветеринарно 
здравствениот сертификат треба да биде пополнет согласност со оддел I на документот за 
идентификација. 

Член 17 
(1) Документот за идентификација издаден во согласност со член 7 став (1) или член 10 

од овој правилник ги придружува копитарите наменети за колење додека се движат или 
превезуваат до кланицата. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член, копитар наменет за колење кој не е 
идентификуван согласност член 5 на овој правилник може да се превезе директно од 
одгледувалиштето на кое бил роден до кланицата под услов: 
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1) животното да е помладо од 12 месеци и да има видливи забни ѕвезди на страничните 
млечни секачи; 

2) да е обезбедена следливост од одгледувалиштето на кое било родено до кланицата; 
3) за време на превозот до кланицата животното е идентификувано поединечно во 

согласност со член 13 или 14 од овој правилник; 
4) пратката е придружена со податоци за синџирот на исхрана во согласност со член 14 

од Правилникот за посебни барања за храна од животинско потекло *12 кои треба да 
содржат и упатување за поединечната идентификација од точка 3) од овој став. 

(3) Член 21 став (1) точка 2), 3) и 4) од овој правилник не се применува во случај на 
движење или превоз на копитари за колење во согласност со став (2) од овој член. 

 
Глава V 

 
Член 18 

(1) Доколку оригиналниот документ за идентификација е изгубен, а може да се утврди 
идентитетот на копитарот, преку кодот кој го емитува транспондерот или алтернативниот 
медот и достапна е декларацијата за сопственост, Агенцијата издава дупликат на 
документот за идентификација со упатување на единствениот доживотен број и јасно го 
обележува документот како таков со ознаката “дупликат на документот за 
идентификација“. 

(2) Во случај на став (1) од овој член, копитарот се класифицира во дел II од оддел IX 
на дупликатот на документот за идентификација како животно кое не е наменето за 
колење за исхрана на луѓето. Податоците за издадениот дупликат на документот за 
идентификација и класификацијата на животното во оддел IX се внесуваат со упатување 
на единствениот доживотен број во базата на податоци, како што е наведено во член 23 од 
овој правилник. 

(3) По исклучок од став (2) од овој член, статусот на животното кое е наменето за 
колење за исхрана на луѓето може да биде времено повлечен за период од шест месеци за 
кој период одгледувачот треба во рок од 30 дена од пријавениот датум на загуба на 
документот за идентификација, да даде доказ дека статусот на животното како наменето 
за колење за исхрана на луѓето не е доведен во прашање поради медицински третман на 
животното. Во случај на користењето на оваа отсапка се внесува датумот на отпочнување 
на временото повлекување на статусот на животното во првата колона на дел III од 
одделот IX во дупликатот за идентификација и се пополнува целосно третата колона од 
дупликатот. 

(4) Во случај кога изгубениот оригинален документ за идентификација е издаден од 
тело за издавање од трета земја согласно член 6 став (2) од овој правилник, дупликатот на 
документот за идентификација телото за издавање го доставува до одгледувачот. 
Животното се класифицира во дел II од оддел IX на дупликатот на документот за 
идентификација како животно кое не е наменето за колење за исхрана на луѓето што се 
внесува во базата на податоци наведена во член 23 став (1) точка 14) од овој правилник. 

 
Член 19 

(1) Доколку оригиналниот документ за идентификација е изгубен и не може да се 
утврди идентитетот на копитарот, телото за издавање од трета земја треба да издаде 
замена на документот за идентификација назначен како „замена на документот за 
идентификација“ и да ги исполнува условите од член 7 став (2) точка 2) од овој 
правилник. Копитарот за кој се издава замена на документ за идентификација се 
класифицира во дел II од оддел IX на замената на документот за идентификација како 
животно кое не е наменето за колење за исхрана на луѓето. 
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(2) Податоците за издадената замена на документот за идентификација и 
регистрацискиот статус и класификацијата на животното во оддел IX на документот 
соодветно се изменуваат и во базата на податоци од член 23 од овој правилник со 
упатување на единствениот доживотен број. 

 
Член 20 

Времено повлекување на документот за идентификација заради движење се прави со 
внесување на податокот за времено повлекување во оддел VIII на документот во случаите 
кога животното се чува на или доаѓа од одгледувалиште кое: 

1) е под забрана согласно Правилникот за ставање во промет на копитари *13; или 
2) доаѓа од земја или дел од земја кој не е ослободен од Африканска чума кај копитари. 
 

Глава VI 
 

Член 21 
(1) За идентификација на копитари при колење или угинување се преземаат следниве 

мерки: 
1) транспондерот се заштитува од понатамошна незаконска употреба, со негово вадење 

од трупот, уништување и нештетно отстранување на самото место; 
2) документот за идентификација се обележува како неважечки најмалку со ставање на 

печат на неговата прва страница на кој е втисната ознаката ‘неважечки’; 
3) до телото за издавање се испраќа потврда, со упатување на единствениот доживотен 

број на животното и со податоци дека животното е заклано, убиено или мртво, како и 
податок за датумот на настапувањето на смртта; и 

4) поништениот документ за идентификација се уништува. 
(2) Мерките од став (1) од овој член се извршуваат од страна на или под надзор на 

официјален ветеринар. 
(3) Во случај кога транспондерот не може да се извади, согласно став (1) точка 1) од 

овој член, од копитар заклан за исхрана на луѓето, официјалниот ветеринар го прогласува 
месото или делот од месото во кој се наоѓа транспондерот за непогодно за исхрана на 
луѓето, во согласност со член 14 став (1) точка 14) од Правилникот за начинот и 
постапката на вршење на службените контроли на производите од животинско потекло 
наменети за исхрана на луѓето*14. 

(4) Во сите случаи на смрт или губење на копитар кои не се посочени во овој член, 
одгледувачот треба да го врати документот за идентификација до телото за издавање од 
член 6 став (1) и (2) од овој правилник во рок од 30 дена од смртта или губењето на 
животното. 

Член 22 
(1) Копитарите се сметаат дека се наменети за колење за исхрана на луѓето, освен во 

случаите кога се прогласени дека не се наменети за исхрана на луѓето што е евидентирано 
во дел II од оддел IX од документот за идентификација, што треба да се потврди со потпис 
од: 

1) одгледувачот или сопственикот на животното, или 
2) одгледувачот и одговорниот ветеринар кој постапува согласно член 3 став (1) од 

Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, 
начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата*15. 

(2) Пред да е направен третман согласно член 3 став (1) од Правилникот за 
ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на 
нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата*16 или лекување со 
медицински производ кој е овластен во согласност со член 15 став (3) од Законот за 
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ветеринарно медицински препарати*17, одговорниот ветеринар треба да го потврди 
статусот на животното или како наменето за колење за исхрана на луѓето, што е случај кој 
се подразбира, или како ненаменето за колење за исхрана на луѓето, како што е утврдено 
во дел II од оддел IX на документот за идентификација. 

(3) Во случаите кога третманот од став (2) од овој член не е дозволен на копитари кои 
се наменети за колење за исхрана на луѓето, одговорниот ветеринар обезбедува дека, во 
согласност со отстапката предвидена во 3 став (1) од Правилникот за ветеринарно-
медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба 
како и контролата на ставање во промет и употребата*18 предметното животно неповратно 
се евидентира како ненаменето за колење за исхрана на луѓето на следниве начини: 

1) со пополнување и потпишување на дел II од оддел IX на документот за 
идентификација; и 

2) со поништување на дел III од оддел IX на документот за идентификација. 
(4) Доколку копитар треба да се третира согласно условите дадени во член 3 став (2) од 

Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, 
начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата*19, 
одговорниот ветеринар во дел III од оддел IX на документот за идентификација ги внесува 
потребните детали за медицинскиот производ кој содржи супстанции неопходни за 
лекувањето на копитари наведено во Правилникот за ветеринарно-медицински препарати 
кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на 
ставање во промет и употребата*20.  

(5) Одговорниот ветеринар го внесува датумот кога е дадена последната доза од 
медицинскиот препарат според пропишаниот начин на земање на лекот, и постапувајќи во 
согласност со член 8 став (1) од Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои 
привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на 
ставање во промет и употребата*21, го известува одгледувачот за датумот на кој истекува 
периодот на каренца на ветеринарно медицинскиот препарат во согласност со член 3 став 
(2) од Правилникот за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во 
промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и 
употребата*22. 

Глава VII 
 

Член 23 
(1) При издавање на документ за идентификација или регистрирање на претходно 

издадени документи за идентификација, телото за издавање треба да ги евидентира 
најмалку следниве податоци во врска со копитарите во базата на податоци: 

1) единствениот доживотен број; 
2) видот; 
3) полот; 
4) бојата; 
5) датумот (ден, месец и година) на раѓање; 
6) доколку е соодветно, најмалку последните 15 цифри од кодот емитиран од 

транспондерот или кодот емитиран со направа за идентификација на радио фреквенција 
која не го исполнува стандардот дефиниран во член 3 став (2) точка 2) од овој правилник 
заедно со податоците за потребниот систем за отчитување или алтернативниот метод; 

7) земјата на раѓање; 
8) датумот на издавање и евентуалните измени на документот за идентификација; 
9) името и адресата на лицето на кое се издава документот за идентификација; 
10) статусот на регистрираниот копитар или на копитар наменет за приплод и 

производство; 
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11) името на животното (родено име и, доколку е соодветно, трговско име); 
12) познатиот статус на животното како ненаменето за колење за исхрана на луѓето; 
13) информација за евентуален дупликат и замена на документите за идентификација во 

согласност со членовите 18 и 19 од овој правилник; 
14) пријавениот датум на угинување на животното. 
(2) Телото за издавање ги чува податоците наведени во став (1) на овој член во базата 

на податоци во траење од 35 години или барем две години од датумот на угинувањето на 
животното пријавен во согласност со член 21 став (1) точка 3). 

 
Член 24 

Податоците за контакт и шестцифрениот UELN код за идентификација на базите на 
податоци се објавуваат на веб страна на Агенцијата. 

 
Глава VIII 

 
Член 25 

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапување на Република 
Македонија во Европската унија. 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со пристапувањето на Република 
Македонија во Европската унија. 

 
Бр. 21-3610/3  

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