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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 5, член14 и член 24 став (9), од Законот за идентификација и 

регистрација на животните („Службен весник на РМ“ бр. 69/2004 и бр. 81/2007) 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 
 
ПРАВИЛНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВОТНИ ОД ∗1 

ВИДОТ СВИЊИ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
- Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на 

средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината на 
надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја плати 
одгледувачот; 

- Форма, содржина, начин и постапка на водење на регистарот на одгледувалиште; 
- Форма  и содржина на документите за движење; 
- Форма, содржина, начин и постапка на водење на централниот регистер и 

компјутерската база на податоци; и 
- Содржина и форма на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај. 

 
II. Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на 
средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината на 
надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја 
плати  

одгледувачот 
 

Член  2 
(1) Согласно член 14 од Законот за идентификација и регистрација на животните, (во 

понатамошниот текст „Законот") животните од сите одгледувалишта треба да бидат 
обележани согласно член 3 од овој правилник, пред напуштање на одгледувалиштето каде 
што се родени.  

(2) При увоз на свињи кои не се наменети за колење – истите треба да бидат обележани 
пред напуштање на карантинот, а најдоцна до 30 дена од денот на увозот.  

Член 3 
Средства за идентификација на животните од видот свињи се:  
- ушни маркици и/или  
- тетоважи, и тоа: 
а) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта со годишно производство помало од 

100 свињи од сите категории - една ушна маркица со индивидуален број, аплицирана на 
левото уво; 

                            
∗ 1 Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Советот 2008/71ЕЦ од 15ти јули 2008 за идентификација и регистрација на 
свињи 32008L071; Одлука на Советот од 23 октомври 2000 за детални правила за регистрација на одгледувалишта во националната база 
на податоци за свињи, како што е предвидено со Директивата на Советот 64/432/ЕЕЦ 32000D0678; Одлука на Советот од 1ви февруари 
2006 за назначување одредени земји членки за можност за дерогација на член 23 од Директивата на Советот 91/102/ЕЕЦ за 
идентификација и регистрација на животни32006D0080. 



Службен весник на РМ, бр. 84 од 28.06.2010 година 

2 од 15 

б) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта со годишно производство поголемо 
од 100 свињи од сите категории - една ушна маркица аплицирана на левото уво и/или 
тетоважа аплицирана на левата рамено-лопатична регија на телото, со број на 
одгледувалиште; 

в) за животни родени во одгледувалишта на територија на Република Македонија, 
наменети за приплод, покрај обележувањето од точките: а) и б) од овој член – се 
дозволува употреба на дополнителен автономен систем за обележување на двете уши 
и/или по телото со употреба на ушни маркици или тетоважи; 

г) животните увезени од земји во кои се применува систем за идентификација и 
регистрација за животни од ЕУ, ја задржуваат оргиналната идентификација на земјата од 
која се увезуваат. 

 
Член 4 

(1) Ушните маркици од член 3 точка а) на овој правилник се аплицираат од страна на 
овластени организации согласно член 21 од Законот, пред животните да го напуштат 
одгледувалиштето каде што се родени.  

(2) Ушните маркици и тетоважите за животни од член 3 точка б) на овој правилник се 
аплицираат од страна на одгледувачот.  
 

Член 5 
(1) Ушните маркици се составени од машки и женски дел. 
(2) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од член 3 точка а) на овој правилник, 

содржат идентични податоци и тоа: 
- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ"), 
- Код на држава („МК“) 
- Алфанумерички код вклучувајќи го и контролниот број. 
(3) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од член 3 точка б) на овој правилник, 

содржат идентични податоци и тоа: 
- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ"), 
- Код на држава („МК“) 
- Алфанумерички код на одгледувалиштето. 
(4) Првите знаци од алфанумеричкиот код од став (2) на овој член ја означуваат земјата 

на одгледувалиштето во кое животното за првпат е идентификувано, со користење на 
кодови на земјите со применет систем за идентификација на животните на Европската 
унија наведени во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник. 

За животни родени во Република Македонија се користи кодот МК. 
(5) Нумеричките знаци кои следат по кодот на земјата од две букви се состојат од: 
- 9 цифри за животни идентификувани во Република Македонија (родени во Република 

Македонија или   кои потекнуваат од земја која не го применува системот  за 
идентификација на  ЕУ), или 

- најмногу до 12 цифри за животни кои доаѓаат од земји кои го применуваат системот 
за идентификација на ЕУ. 

(6) Записот на ушната маркица од член 3  точка а) на овој правилник  ги има следните 
димензии: 

- Логото „УВ МЗШВ" (најмалку 3 мм висина), 
- „МК" (најмалку 4 мм висина), 
- Индивидуален нумерички код на животното со 9 цифри, со најмалку 5 мм висина кој 

се состои од идентификациски осумцифрен растечки број, проследен со контролна цифра 
која се добива како резултат на формулата: 
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(10-((dig1*3)+(dig2*1)+(dig3*3)+(dig4*1)+(dig5*3)   
+(dig6*1) +( dig 7*3)+( dig 8*1) ) mod 10) mod 10; 
 
(7) Записот на ушната маркица од член 3 точка б) на овој правилник ги има следните 

димензии: 
- Логото „УВ МЗШВ" (најмалку 3 мм висина), 
- Нумерички код на одгледувалиште со 9 цифри со најмалку 5 мм висина 
(8) Тетоважата пропишана во член 3 точка (б) на овој правилник се состои од: 
- Код на држава („МК“) со најмалку 4 мм висина 
- Индивидуален нумерички код на одгледувалиште составен од 9 цифри .  
(9) Изгледот на ушните маркици  е даден  во Прилог бр. 2 кој е составен  дел на овој 

правилник.  
 

Член 6 
Овластените организации од член 21 точка а) алинеја 3 од Законот треба да водат 

евиденција за: 
а) задолжени ушни маркици, 
б) аплицирани/издадени ушни маркици, 
в) оштетени ушни маркици, 
г) вратени ушни маркици од одгледувачите, 
д) вратени ушни маркици до надлежниот орган, 
ѓ) издадени клешти за апликација на ушни маркици, 
е) издадени клешти за апликација на тетоважа, 
ж) задолжени документи за движење, 
з) искористени документи за движење. 
 

Член 7 
(1) Одгледувачите од член 4 став (2) на овој правилник, најдоцна до 31 декември треба 

да поднесат барање за задолжување на ушни маркици до надлежниот орган преку 
овластената организација, за потребите на ушни маркици за наредната календарска 
година. 

(2) Барањето од став (1)  на овој член содржи: 
- код на идентификација на одгледувалиштето; 
- податоци за одгледувачот; 
- предвидените потреби за ушни маркици кои се чуваат на одгледувалиштето; 
- бројна состојба на одгледувалиштето по категории на животни;  
- преостаната залиха на неискористени маркици од тековната година; 
- датум и потпис на одгледувачот. 
(3) Формата на образецот на Барањето за задолжување ушни маркици е дадена во 

Прилог бр.  3 koj е составен дел на овој правилник. 
(4) Надлежниот орган ги одобрува ушните маркици од барањето, земајќи ја во превид 

состојбата на залиха на ушни маркици. Одобрената количина може да е помала или 
еднаква на наведената во барањето.  

 (5) Одгледувачот треба да води евиденција за ушни маркици, односно да ја заведува 
количината на задолжени ушни маркици, бројот на аплицирани ушни маркици на 
животните, оштетени и вратени до надлежниот орган, изгубени и тековната состојба на 
залихата на ушните маркици. Евиденцијата на ушни маркици се води на образец даден во 
Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник. 

(6) Надлежниот орган обезбедува клешти за тетовирање за одгледувалиштата од член 4 
став (2) на овој правилник. Одгледувачот треба сам да обезбеди мастило за тетовирање. 
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Член 8 
(1) Доколку индивидуалната ушна маркица е нечитлива, оштетена или изгубена, 

одгледувачот треба да побара од овластената организација замена на ушната маркица, за 
што треба да плати  90 денари. 

(2) Одгледувачот треба да ја евидентира заменетата ушната маркица во регистарот на 
одгледувалиште.  Во случај кога оригиналната идентификација на животното кое е 
повторно обележано не може да се утврди, во регистарот на одгледувалиште треба да се 
заведат следните информации: 

- Идентификациски код за одгледувалиштето каде се врши повторно обележување и 
- Изјава од одгледувачот дека животното било родено на одгледувалиштето или дека 

потекнува од друго одгледувалиште, вклучувајќи го и идентификацискиот  код на 
одгледувалиштето. 

 
Член 9 

(1) Ушните маркици треба лесно да продираат и фиксираат при нивната апликација. 
При апликацијата ушната маркица не треба да го дере увото и да предизвикува 
воспаление  или трајна раздразнетост на раната. Апликацијата на ушната маркица не треба 
да предизвикува голема рана и не треба да зафаќа влакна и кожа во раната. Ушната 
маркица не треба да има остри агли на рабовите и груба површина. 

 (2) Ушните маркици не треба да предизвикуваат алергија или други реакции кои 
негативно би влијаеле на заздравувањето на раните, да се заштитени од насобирање на 
нечистотија и да не содржат загадувачки материи како и да можат да се рециклираат. 

(3) Иглата е прицврстена за машкот дел на ушната маркица и треба да е остра и 
изработена од метал или материјал со иста цврстина и некорозивна. Материјалот не смее 
да предизвикува воспаление на увото на местото каде што се пробива. Машкиот и 
женскиот дел од ушната маркица треба да се ротираат на местото каде што се поврзани. 

(4) Ушните маркици треба да бидат за еднократна употреба, да се заштитени од 
фалсификување и да ги содржат само податоците пропишани со член 5 на овој правилник. 
Ушните маркици се трајни во текот на целиот живот на животното и за тој период треба 
да останат читливи, флексибилни и цврсто прикачени. 

(5) Ушните маркици се со портокалова боја,  јасно видлива, која не треба да избледува 
и не треба да постои можност за отстранување на податоците на ушната маркица со 
гребење или со употреба на растворувачи. Податоците на ушната маркица треба да се 
ласерски испечатени. 

(6) Ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, 
отпорен на стареење, со висока еластичност на температури од -20°Ц до +50°Ц и висока 
отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачења, бактерии и озон. 

(7) Месецот и годината на производство на ушната маркица треба да биде втиснат без 
обележување со боја. 

(8) Ушните маркици може да се отстранат од животното со раздерување на увото или 
со кршење на пинот. По спојувањето на двата дела, ушната маркица треба да се 
деформира за да биде заштитена од повторна употреба. Минималната сила за 
раздвојување на деловите на ушната маркица треба да изнесува 280 Н (Њутни) и останува 
непроменета во текот на целиот живот на животното. 

(9) Тетоважите треба да се аплицираат  внимателно и без предизвикување на страв или 
поголема возбуда кај животните. По апликацијата цифрите треба да бидат јасно читливи. 

(10) Мастилото за тетовирање треба да е нештетно по здравјето на животните, да не 
предизвикува  воспалителни и алергиски реакции при апликацијата.  
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III. Форма, содржина, начин и постапка на водење на регистерот на одгледувалиште 
 

Член 10 
Регистар на одгледувалиште 

 
(1) Секој одгледувач тековно надополнетиот регистер на одгледувалиштето треба да го 

води рачно или компјутерски, според образецот даден во Прилог бр. 5 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Регистерот на одгледувалиште ги содржи следниве податоци: 
- Регистерски број на одгледувалиштето (РБО) и код на земјата; 
- Име и презиме и адреса на одгледувачот; 
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации 

на географската локација на одгледувалиштето; 
- Вкупен број на животни на одгледувалиштето по секоја промена на состојбата; 
- Угинати животни; 
- Заклани животни за сопствени потреби; 
- Вид и капацитет на производство;  
- Податоци за здравствената состојба на одгледувалиштето, санитарни мерки и во 

случај на постоење на забрани за движење на животните од тоа одгледувалиште.  
- Извршени контроли на одгледувалиштето од страна на официјален ветеринар (датум 

на извршената контрола, име, презиме, печат и потпис на официјалниот ветеринар). 
 

IV. Форма и содржина на документите  
за движење 

 
Член 11 

(1) За секое движење на животни одгледувачот треба да пополни документ за движење 
според образецот даден во  Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Документот за движење кој се издава во оригинал и три копии, содржи: 
- Единствен број на документот за движење; 
- Идентификацискиот код на одгледувалиштето од каде животното потекнува и име, 

презиме и адреса на одгледувачот; 
- Идентификацискиот код на одредишното одгледувалиште и името, презимето и 

адресата на следниот одгледувач.  
- Кога животното се испраќа во кланица, идентификацискиот код, назив и локацијата на 

кланицата. 
- За секоја група животни идентификувани со групна идентификација со број на 

одгледувалиште, вкупниот број на животни кои се движат; 
- За секое животно идентификувано со индивидуална идентификација, броевите на 

ушните маркици; 
- Податоците кои се однесуваат на превозните средства и превозникот вклучувајќи го 

називот  односно името на превозникот, бројот на дозволата на превозникот и 
регистарскиот број на возилото; 

- Број на здравственото уверение; 
- Датум на заминување; 
- Датум на пристигнување; 
- Датум на колење за животни испратени во кланица; 
- Причина за заминувањето; 
- Потпис на обата одгледувачи и превозникот. 
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(3) Една копија од документот за движење останува на одгледувалиштето од кое 
животните заминуваат, втората копија е наменета за одгледувалиштето на кое животните 
пристигнуваат, додека останатите две копии се наменети за овластените ветеринарни 
организации во регионите од каде животните заминуваат односно пристигнуваат. 

(4) Одгледувачите се должни да го пријавуваат движењето од/на одгледувалиштето во 
рок од седум дена и да ги чуваат документите за движење три години, заедно со сите 
останати документи за одгледувалиштето. 

 
V. Форма, содржина, начин и постапка на водење на централниот регистер и 

компјутерската база на  
податоци 

 
Член 12 

(1) При регистрација на одгледувалиштето, надлежното ветеринарно друштво треба да 
врши попис на одгледувалиштето со сите податоци потребни за регистарција во 
Централната база на податоци. 

(2) Во формуларот за попис на одгледувалиштето се внесуваат следниве податоци: 
- Податоци за одгледувачот (име, презиме, адреса, матичен број и телефонски број, 
- Назив, адреса, телефонски број и даночен број на фирма, 
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации 

на географската локација на одгледувалиштето, 
- Вид на производство (гоеници, приплодни свињи, свињи за сопствени потреби) и  

максимален капацитет на одгледувалиштето, 
- Овластено ветеринарно друштво 
- Официјален ветеринар 
- Поле за податоци резервирано за Управата за ветеринарство во кое се внесуваат 

информации за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, 
статусот или другите релевантни информации за животните во одгледувалиштата. 

(3) Формата и содржината на образецот на пописниот формулар е даден во Прилог бр. 7 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

(1) Одгледувачи кои одгледуваат само една свиња наменета за сопствени потреби не 
треба да се регистрираат во Централната база на податоци. 

(2) Лицето кое одгледува една свиња треба да ја пријави купо-продажбата во 
надлежното ветеринарно друштво, при што освен името и презимето при пријавувањето е 
должен  да ја запише и адресата на живеење, матичниот број и телефонски број. 

 
Член 14 

(1) Надлежниот орган воспоставува и води компјутерска база на податоци која ги 
содржи сите податоци неопходни за функционирање на системот за идентификација и 
регистрација за свињи.  

(2) Внесувањето на податоците во компјутерската база на податоци се врши од страна 
на надлежните ветеринарни друштва.   

(3) Системот за идентификација на свињите може да се води на два начини и тоа преку: 
- Систем на пишани документи; и 
- Компјутерски систем. 
(4) Компјутерската база на податоци треба да ги содржи следните информации за секое 

одгледувалиште: 
а) Идентификациски код на одгледувалиштето, 
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б) Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации 
на географската локација на одгледувалиштето, 

в) Податоци за одгледувачот (име, презиме, назив, адреса, матичен/даночен број и 
телефонски број, 

г) Вид на животни кои се чуваат на одгледувалиштето 
д) Вид на производство (гоеници, приплодни свињи, свињи за сопствени потреби) и  

максимален капацитет на одгледувалиштето, 
ѓ) Движење во и надвор од одгледувалиштето: 
- Вкупен број на животни и ушните маркици или тетоважа на животни кои се движеле, 
- Идентификациски код на одгледувалиштето на заминување, 
- Датум на заминување и пристигнување, 
- Идентификациски код на одгледувалиштето на пристигнување, 
е) Овластено ветеринарно друштво, 
ж) Официјален ветеринар, 
з) Поле за податоци за Управата за ветеринарство во кое се внесуваат информации за 

здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, статусот или други 
релевантни информации за животните во одгледувалиштата. 

 
VI. Содржина и форма на записникот за инспекциска контрола и годишниот 

извештај 
 

Член 15 
Записник за инспекциска контрола 

 
(1) Записникот од инспекциска контрола е во формат А4. 
(2) Содржината и формата на образецот на записникот од став (1) на овој член е даден 

во Прилог бр.8 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 16 
Годишен извештај 

 
(1) Ветеринарниот инспектор подготвува годишен извештај за извршените контроли.  
(2) Годишниот извештај треба да ги обезбеди следните информации: 
- Број на регистрирани одгледувалишта. 
- Број на контролирани одгледувалишта. 
- Број на извршени контроли. 
- Констатирани неправилности во одгледувалишта. 
- Број на движења на животни. 
- Број на извршени контроли во движење на животни. 
- Констатирани неправилности во движење. 
- Изречени мерки. 
 

VII. Завршна одредба 
 

Член 17 
Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија". 
 
Бр.11-1839/2 

22 јуни 2010 година                                                                                     Министер, 
    Скопје                                                                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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