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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 61 став (5) од Законот за безбедност за храната  („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 157/2010, 53/2011 и 1/2012), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  И  НАЧИНОТ  НА ИЗДАВАЊЕТО НА 
КОМЕРЦИЈАЛНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавањето на 

комерцијалниот документ за храна од животинско потекло. 
  

Член 2 
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат за постпримарното производство на  

храна од животинско потекло; 
(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат на храната која содржи производи 

од растително потекло  и преработени производи од животинско потекло. 
                                                                                                         

Член 3 
(1) Комерцијалниот документ за храна од животинско потекло се издава на образец А4 

формат со бела боја кој е даден во Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 
(2) Образецот од став (1) на овој член ги содржи следните податоци: 
1) име и адреса на операторот со храна од кого храната е испорачана; 
2) точен опис на храната; 
3) волумен односно количина на храната; 
4) соодветна идентификација за обезбедување на следливост на пратката (лот, партија 

или како што е соодветно); 
5) име и адреса на операторот со храна на кого храната е испорачана; 
6) вид и број на транспортното средство со кое храната се испраќа; 
7) температурни барања за транспорт и понатамошна манипулација со храната; 
8) рок на траење на храната; 
9) изјава на операторот со храна дека храната е произведена и/или дека со храната е 

манипулирано соогласно соодветните законски одредби;  
10) датум и место на испорака и 
11) архивски број од евиденцијата на операторот со храна кој ја испорачува храната. 
 

Член 4 
(1) Комерцијалниот документ од член 3 на овој правилник се издава од страна на 

одговорното лице на операторот со храна кој ја испорачува храната, а се потполнува по 
завршениот утовар на пратката. 

(2) Комерцијалниот документ се изготвува во најмалку три примерока, од кој еден ја 
прати пратката за време на превозот и му се доставува на операторот со храна кој ја прима 
пратката, едниот за евиденција на транспортерот, а третиот примерок останува кај 
операторот со храна кој ја испорачува пратката. 

(3) Комерцијалниот документ треба да е придружен со испратница во која точно е 
специфицирана секоја храна во пратката. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила  наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
  

     Бр. 11-590/3 
9 март 2012 година               Директор, 
         Скопје                       Дејан Рунтевски, с.р. 
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