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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 12 став (5) од Законот за заштита и благосостојба на животните 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07 и 136/11) директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ, 

ИНФОРМАЦИИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ВО КОИ СЕ 
ЧУВААТ ЖИВОТНИ ЗА ФАРМСКИ ЦЕЛИ И НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на регистарот на објектите 

во кои се чуваат животни за фармски цели, информациите потребни за регистрација и 
начинот на регистрација. 

 
Член 2 

(1) Одговорните лица за објектите каде се чуваат животни за фармски цели освен за 
видовите наведени во член 4 од овој правилник, треба да поднесат до подрачните единици 
на Aгенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) барање за 
упис во регистерот на објекти во кои се чуваат животни за фармски цели (во 
понатамошниот текст: Регистар).  

(2) При поднесување на барањето за упис во Регистарот, одговорното лице треба да ги 
достави особено следните податоци:  

1. Назив на подносител на барањето (за физички лица име и презиме), 
2. Адреса на седиштето на подносителот на барањето (за физички лица адреса на 

живеење), 
3. Единствен матичен број на физичкото лице и единствен даночен број на правното 

лице, 
4. Овластено лице за застапување на субјектот (име и презиме, ЕМБГ, телефон, 

електронска пошта), 
5. Одговорно лице за објектот во кој се чуваат животни за фармски цели (име и 

презиме, ЕМБГ, телефон, електронска пошта), 
6. Адреса на објектот, 
7. Видови животни кои се држат односно планирани да се држат, 
8. Тип на производство односно планирано производство,  
9. Моментален број на животни кои се држат односно планираат да се држат и 
10. Начин на одгледување (во случај на држење на кокошки несилки). 
(3) Одговорното лице за објектите каде се чуваат животни за фармски цели за сите 

настанати промени во однос на условите за вршење на активностите, измена на 
активностите, просториите или престанок на работата на објектите во кои се чуваат 
животни за фармски цели по настанување на промените веднаш го известува по писмен 
пат официјалниот ветеринар. 

 
Член 3 

(1) По доставеното барање, официјалниот ветеринар треба да излезе на увид на лице 
место и да изврши проверка и преглед за потврда на податоците од барањето за што 
составува записник. 
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(2) По извршениот увид, комплетната документација се доставува до Агенцијата за да 
се изврши уписот во регистерот. 

(3) По регистрирањето, објектот добива единствен регистарски број на 
одгледувалиштето. 

 
Член 4 

(1) Регистрација на објектите во кои се чуваат животни за фармски цели од видот 
говеда се врши на начин утврден согласно Законот за идентификација и регистрација на 
животните и Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот говеда .  

(2) Регистрација на објектите во кои се чуваат животни за фармски цели од видот овци 
и кози треба да се врши на начин утврден согласно Законот за идентификација и 
регистрација на животните и Правилникот за идентификација и регистрација на животни 
од видот овци и кози. 

(3) Регистрација на објектите во кои се чуваат животни за фармски цели од видот 
свињи се врши на начин утврден согласно Законот за идентификација и регистрација на 
животните и Правилникот за идентификација и регистрација на животни од видот свињи. 

(4) При регистрацијата на објекти во кои се чуваат животни од видовите говеда, овци, 
кози и свињи, одредбите од членовите 2 и 3 на овој правилник не се применуваат.  

 
Член 5 

Во случај кога се врши регистрација на објекти каде се чуваат животни од видот 
кокошки несилки покрај регистерскиот број на одгледувалиште, одгледувалиштето добива 
и производен код кој служи за означување на јајцата согласно одредбите на Правилникот 
за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, 
ознаките и употребата на ознаките. Производниот код се впишува во Регистарот. 

 
Член 6 

(1) Регистарот се води во електронска форма. 
(2) Во Регистарот се впишуваат особено следниве податоци:  
1. Назив на подносител на барањето (име и презиме на физичкото лице), 
2. Адреса на седиштето на подносителот на барањето (адреса на живеење на физичкото 

лице), 
3. Единствен матичен број на физичкото лице и единствен даночен број на правното 

лице, 
4. Овластено лице за застапување на субјектот (име и презиме, ЕМБГ, телефон, 

електронска пошта), 
5. Одговорно лице за објектот во кој се чуваат животни за фармски цели (име и 

презиме, ЕМБГ, телефон, електронска пошта), 
6. Адреса на објектот, 
7. Видови животни кои се држат односно планирани да се држат, 
8. Тип на производство односно планирано производство и 
9. Капацитет на објектот во кој се чуваат животни за фармски цели. 
(3) По потреба во Регистарот се впишуваат и дополнителни информации во однос на 

објектот.  
(4) Податоците за објектот во кои се чуваат животни за фармски цели треба да се 

чуваат најмалку три години од денот од престанок на работа на одгледувалиштето. 
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Член 7 
По извршениот упис во Регистарот, на овластеното лице за застапување на субјектот 

односно одговорното лице за објектот во кој се чуваат животни за фармски цели им се 
издава извод од Регистарот. 

 
Член 8 

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

 
   Бр.07-3011/3 

4 ноември 2011 година                                  Директор, 
      Скопје                                         Дејан Рунтевски, с.р. 
 


