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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за идентификација и регистрација на 
животните („Службен весник на Република Македонија" бр. 69/04 и 81/07), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПЧЕЛИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за идентификација и 

регистрација на пчелите. 
 

Член 2 
Пчелите во смисла на овој правилник влегуваат под поимот други животни. 
 

Член 3 
(1) Одгледувачите на пчели треба да го регистрираат својот пчеларник во електронска 

база на податоци, воспоставена и водена од Агенцијата за храна и ветеринарство (во 
понатамошниот текст: Агенцијата) со доставување на податоците утврдени во член 7 на 
овој правилник. 

(2) Регистрацијата на пчеларниците од став (1) на овој член се врши со пријавување до 
надлежното овластено ветеринарно друштво (во понатамошниот текст: ветеринарно 
друштво), така што овластеното друштво на одгледувачот му издава единствен 
регистарски број на одгледувалиште (во понатамошниот текст „РБО").  

(3) Во случај одгледувачот на пчели да е регистриран во електронска база на податоци 
како одгледувач на некој друг вид животни и доколку пчелите се одгледуваат на исто 
одгледувалиште, тогаш одгледувачот на пчели се регистрира на истиот број на 
одгледувалиште со проширување на листата на животни кои се одгледуваат на тоа 
одгледувалиште. 

(4) При регистрација на пчеларници овластеното ветеринарно друштво треба да: 
- издаде идентификациска табла; 
- внесе податоци во електронска база на податоци и  
- да пренесува податоци и доставува документи до Агенцијата согласно член 21 став (2) 

алинеја 2 од Законот за идентификација и регистрација на животните. 
 

Член 4 
(1) Идентификациската табла од член 3 став (4) алинеја 1 на овој правилник се 

иозготвува во А5 формат на пластичен материјал во жолта боја и ги содржи следните 
податоци: 

- нумерички код на одгледувалиштето девет цифри со висина од најмалку 3 см; 
- код на држава („МК“) со висина од најмалку 3 см и 
- код на Агенцијата од најмалку 3 см висина. 
(2) Одгледувачот на пчели треба да ја постави идентификациската табла на видливо 

место на пчеларникот по издавањето од страна на овластеното ветеринарното друштво. 
(3) Доколку идентификациската табла е нечитлива, оштетена или изгубена, 

одгледувачот треба да побара од ветеринарното друштво нејзина замена.  



Службен весник на РМ, бр. 52 од 23.4.2012 година 

2 од 4 

(4) На заменетата идентификациска табла се наведуваат истите податоци од 
оригиналната идентификациска табла. 

(5) Трошоците за замената на идентификациската табла се на товар на одгледувачот на 
пчели. 

 
Член 5 

(1) Одгледувачот на пчели треба да води евиденција рачно или електронски за следните 
податоци: 

- регистарски број на одгледувалиштето (РБО); 
- податоци за одгледувачот на пчели; 
- податоци за бројната состојба на пчелните смејства во пчеларникот; 
- податоци за здравствена состојба и  
- податоци за инспекциски надзор. 
(2) Евиденцијата се води во форма на регистар на бела хартија во А4 формат.  
(3) Секоја промена во бројната состојба на пчелни семејства на пчеларникот 

одгледувачот треба да ја внесе во регистерот од став (2) на овој член. 
 

Член 6 
(1) Попис на бројната состојба на пчелните семејства во пчеларникот се врши два пати 

годишно согласно Годишната наредба за здравствена заштита на животните. 
(2) Пописот од став (1) на овој член треба да го врши одгледувачот на пчели при што 

податоците ги пријавува до ветеринарно друштво на образец од став (3) на овој член. 
(3) Образецот за спроведување на попис е во А5 формат на бела хартија и се состои од 

две копии од кои една за овластеното ветеринарното друштво а една за одгледувачот. 
Содржината на образецот за спроведување на попис на пчелните семејства во пчеларникот 
е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

(4) Овластеното надлежно ветеринарно друштво ги внесува податоците од извршениот 
попис на пчелните семејства во пчеларникот во електронската база на податоци.  

 
Член 7 

Eлектронската база на податоци за идентификација и регистрација на пчелите треба да 
ги содржи следните податоци: 

- регистарски број на одгледувалиштето (РБО); 
- податоци за одгледувачот на пчели (име, презиме, адреса, ЕМБГ,телефонски број, 

односно назив на правно лице, адреса, телефонски број и ЕДБ); 
- адреса на пчеларникот и географски координати или еквивалентни индикации на 

географската локација на пчеларникот; 
- број на пчелни семејства во пчеларникот; 
- податоци за користење на други локации каде што одгледувачот привремено ги 

преместува пчелните семејства; 
- податоци од спроведениот попис на пчелните семејства во пчеларникот; 
- податоци за овластеното ветеринарно друштво; 
- податоци од инспекцискиот надзор на официјален ветеринар; и 
- податоци за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, 

статусот или други податоци. 
 

Член 8 
(1) При движењето, пратките со пчелните семејства треба да се придружени со 

ветеринарно – здравствен сертификат. 
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(2) Ветеринарно – здравствениот сертификат од став (1) на овој член се чува најмалку 
три години во фармскиот регистар и е негов составен дел. 

 
Член 9 

(1) При спроведување на инспекциска контрола официјалните ветеринари треба да 
пополнат записик за утврдената состојба во пчеларникот. 

(2) Записникот од инспекциската контрола од став (1) на овој член треба да ги содржи 
следните податоци: 

- број на записник; 
- име и презиме на официјалниот ветеринар; 
- РБО каде се врши контрола; 
- датум на контрола; 
- име, презиме и адреса на одгледувачот на пчели; 
- причина за контрола; 
- ажурност на водење на регистарот на пчелни семејства на пчеларникот; 
- изречени мерки; и 
- потпис на одгледуваачот и официјалниот ветеринар. 
 

Член 10 
(1) Агенцијата подготвува годишен извештај за извршените контроли.  
(2) Годишниот извештај треба да ги содржи следните податоци: 
- број на регистрирани пчеларници; 
- број на контролирани пчеларници; 
- констатирани неправилности во пчеларниците; 
- број на извршени контроли во движењето на пчелни семејства; 
- констатирани неправилности при движењето на пчелните семејства; и 
- изречени мерки. 
 

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

весник на Република Македонија". 
 
Бр.09-1401/3 

12 април 2012 година           Министер, 
   Скопје                  Љупчо Димовски, с.р. 
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