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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 49 став (5) и член 50 став (4) од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010), директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ 
СО ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
РЕГИСТАРОТ НА ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  ЗА  РЕГИСТРАЦИЈА И 
НАЧИНОТ  НА  РЕГИСТРАЦИЈА НА  ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА И ОБЈЕКТИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот на објекти и 
оператори со храна од неживотинско потекло, формата и содржината на регистарот на 
објекти и оператори со храна од животинско потекло, формата и содржината на барањето 
за регистрација и начинот на регистрација на операторите со храна и објектите. 

 
Член 2 

Регистарот на објектите и операторите со храна од неживотинско потекло и Регистарот 
на објектите и операторите со храна од животинско потекло се водат во електронска 
форма на евиденциски листови. 

 
Член 3 

(1) Евиденцискиот лист во Регистрите на објекти и оператори со храна го содржат 
следниот текст: 

1) Број на идентификација;  
2) Назив на операторот со храна, подносителот на барањето; 
3) Адреса на седиштето на операторот со храна; 
4) Матичен број на операторот со храна и даночен број на правното лице; 
5) Овластено лице за застапување на операторот со храна (име и презиме, ЕМБГ, 

адреса); 
6) Податоци за одговорното лице (Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, e-mail); 
7) Активност која ќе се врши (код, опис на активноста); 
8) Адреса на објектот;  
9) Вид на производниот објект (индустриски, занаетчиски, угостителски, трговски и 

др.); 
10) Големина и капацитет на објектот; 
11) Датум на упис во Регистарот.  
(2) Формата и содржината на Евиденцискиот лист во Регистрите на објекти и оператори 

со храна се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник. 
 

Член 4 
(1) Операторите со храна барањето за регистрација го поднесуваат до Подрачните 

единици на Агенцијата за храна и ветеринарство.  
(2) Во случаите кога се регистрираат индустриски објекти и оператори со храна, 

барањето за регистрација се поднесува во Агенцијата за храна и ветеринарство.  
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(3) Барањето за регистрација на објектите и операторите со храна од став (1) и (2) на 
овој член е со димензии 21х30см.  

(4) Формата и содржината на Барањето за регистрација на објекти и оператори со храна 
се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Барањето за регистрација на објектите и операторите со храна во прилог содржи: 
1) фотокопија од решение за упис во Централен Регистер на Република Македонија; 
2) доказ за право на користење на објектот;   
3) доказ за уплатени административни такси и трошоци и 
4) изјава потпишана од овластено лице, која е составен дел на барањето, дека се 

исполнети условите за вршење на активноста/дејноста утврдени со прописите од областа 
на безбедност на храна. 

 
Член 6 

(1) По извршен упис во Регистар на операторите со храна им се издава извод од 
Регистарот на објекти и оператори со храна. 

(2) Изводот од став (1) на овој член го издава лицето што го извршило регистрирањето 
или инспекторот кој го извршил регистрирањето во Подрачната единица на Агенцијата за 
храна и ветеринарство. 

(3) Формата и содржината на Изводот од Регистарот на објекти и оператори со храна се 
дадени во Прилог 4 кој е составен дел од овој правилник.  

  
Член 7 

(1) По извршената регистрација во Подрачните единици на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, инспекторите за храна и официјалните ветеринари, спроведуваат 
официјални контроли во објектите, вршат увид и ги споредуваат податоците од 
регистрацијата со фактичката состојба на објектите и операторите со храна. 

(2) Во случаите од став (2) на член 4 од овој правилник, регистрација на индустриски 
објекти и операторите со храна, комисија од Агенцијата за храна и ветеринарство врши 
увид и утврдува дали во индустрискиот објект се исполнети условите за вршење на 
активноста/дејноста утврдени со прописите од областа на безбедност на храната, по што 
се постапува по барањето за регистрирање. 

 
Член 8 

(1) Во Регистарот на објекти и оператори со храна се регистрира и секоја промена на 
условите за вршење на активностите, просториите или престанокот на работа на 
операторите со храна и објектите врз основана поднесена пријава од оператори со храна 
до Подрачните единици на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

(2) Пријавата за измени на активностите, просториите или престанок на работа на 
објект или оператор со храна е со димензии 21х30см.     

(3) Формата и содржината на Пријавата за промена на активностите, просториите или 
престанок на работа на објект или оператор со храна се дадени во Прилог 3 кој е составен 
дел од овој правилник. 

(4) Во случај на вршење нова дејност во веќе регистриран објект или при промена на 
операторот со храна, регистрирањето се врши по поднесено барање за регистрација како 
во член 4 од овој правилник. 

Член 9 
Од Регистарот на објекти и оператори со храна се бришат објектот и операторот со 

храна:  
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1) на барање на операторот со храна; 
2) поради престанок на вршење на дејност за време подолго од 6 месеци; 
3) поради престанок на исполнување на условите утврдени со прописите за безбедност 

на храната. 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 714/3 

6 април 2011година                                                                                           Директор, 
     Скопје                                                                                              Дејан Рунтевски, с.р. 
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