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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на  член 97 став (2) од Законот за безбедност на храна („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ КОЈ ЈА 

ПРИДРУЖУВА ПРАТКАТА ПРИ УВОЗ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат образецот и содржината на сертификатот кој ја 

придружува пратката при увоз на храна за животни. 
 

Член 2 
(1) Сертификатот кој ја придружува пратката на храна за животни, при увоз во 

Република Македонија се издаваат на образец во А4 формат во бела боја. 
(2) Образецот на сетрификатот се состои од три дела и содржи: 
а) податоци за пратката;  
б) уверение за здравствена состојба и 
в) верификација на надлежниот орган кој го пополнува сертификатот. 
(3) Сертификатот се однесува на една пратка на храна за животни. 
(4) Формата и содржината на образецот на сертификатот е дадена во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
(1) По исклучок од член 2 на овој правилник, сертификатот кој ја придружува пратката 

на храна за риби при увоз во Република Македонија се издава на образец во А4 формат во 
бела боја. 

(2) Образецот на сертификатот се состои од три дела и содржи: 
а) податоци за пратката;  
б) уверение за здравствена состојба и  
в) верификација на надлежниот орган кој го пополнува сертификатот. 
(3) Формата и содржината на образецот на сертификатот е дадена во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилник за 

образецот и содржина на сертификатот кој ја придружува пратката при увоз на храна за 
животни („Службен весник на Република Македонија“ бр.138/11). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 мај 2012 година. 

 
         Бр. 11-1014/2 
23  февруари 2012 година                   Директор,  
           Скопје                           Дејан Рунтевски, с.р. 
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