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Врз основа на член 26 став (3) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 95/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА НЕОДОБРУВАЊЕ  НА 
БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И 
ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ИСКЛУЧИВО НА 
ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГЛЕДУВАЧИТЕ НА ГОВЕДА, 
ОВЦИ И КОЗИ И СВИЊИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
НА ЖИВОТНИТЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

ИСКЛУЧИВО НА ЖИВОТНИТЕ ОД СВОЕТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за 

овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за 
идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на 
животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за 
овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за 
идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на 
животните од своето одгледувалиште во рокот утврден во член 26 став (1) од Законот за идентификација и 
регистрација на животните. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање за неодобрување на барањето 
за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за 
идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на 
животните од своето одгледувалиште односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за 
овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за 
идентификација на животните и внесување на податоците во Електронската база на податоци исклучиво на 
животните од своето одгледувалиште“, во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, 
место за датум и број на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице-подносител 
на барањето, седиште на правното лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува 
барањето и датум и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 3 

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