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Потребна документација за Потребна документација за Потребна документација за Потребна документација за одобродобродобродобруууување навање навање навање на    оператор со храна и објект за оператор со храна и објект за оператор со храна и објект за оператор со храна и објект за 

производство, обработка и манипулација на производи од животинско производство, обработка и манипулација на производи од животинско производство, обработка и манипулација на производи од животинско производство, обработка и манипулација на производи од животинско 

потеклопотеклопотеклопотекло    

1. Барање за одобрување за оператор со храна и објект за производство, обработка 

и манипулација со храна од животинско потекло, (Образец  бр. 7 објавен на веб 
страницата на АХВ  www.fva.gov.mk); 
2. Потврда за уплатена административна такса од 400 денари (образец ПП 50) со 

следните податоци: 

Назив на примач – Буџет на РМ 

Банка на примачот - Народна банка на РМ 

Трансакциска сметка – 100000000063095 

Уплатна сметка – 840-XXX-03161  (XXX-се пополнува ознаката на општината) 

Приходна шифра – програма - начин – 722313 00 2 

3.    Потврда за уплатена висина на надоместокот за одобрувањза одобрувањза одобрувањза одобрувањееее на оператори со 

храна и објекти за производство, преработка и складирање на храна од 

животинско потекло во износ од 20.000 денари, согласно Одлуката за висина на 

надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни 

која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на 

храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на 

нивна наплата (Сл.Весник на РМ бр.45/2014 и 51/2014) (образец ПП 50) со следните 

податоци:  

Назив на примач - Агенција за храна и ветеринарство 

Банка на примачот - Народна банка на РМ 

Трансакциска сметка – 100000000063095 

Сметка на буџетски корисник - 1400561620 631 16 

Приходна шифра - програма = 723818 20 

4. Потврда за уплатена висина на надоместокот за одобрување на дополниза одобрување на дополниза одобрување на дополниза одобрување на дополниттттелна елна елна елна 

активностактивностактивностактивност    ((((****)))) на оператори со храна и објекти за производство, преработка и 

складирање на храна од животинско потекло во износ од 5.000 денари (*), 

согласно наведената Одлука.   

((((****))))    Оваа уплата Оваа уплата Оваа уплата Оваа уплата се однесува на веќе се однесува на веќе се однесува на веќе се однесува на веќе одобродобродобродобрениениениенитететете    објекти и оператори со хробјекти и оператори со хробјекти и оператори со хробјекти и оператори со храна ана ана ана од од од од 

животинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарсживотинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарсживотинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарсживотинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарствотвотвотво, , , , кога се кога се кога се кога се 

бара бара бара бара одобрување на одобрување на одобрување на одобрување на дополнителна дополнителна дополнителна дополнителна (нова) (нова) (нова) (нова) активност којаактивност којаактивност којаактивност која    ќеќеќеќе    сесесесе    врши во објектот врши во објектот врши во објектот врши во објектот 

различнаразличнаразличнаразлична    од веќе одобрените активности. од веќе одобрените активности. од веќе одобрените активности. од веќе одобрените активности.     

5. Придружна документација 

1) Доказ за сопственост на објектот (имотен лист) или договор за закуп на 

деловниот објект; 

2) Тековна сосотојба од Централен регистар на Република Северна Македонија, 

3) Доказ дека има одобрен елаборат за заштита на животната средина  

(одобрување од Министерство за животна средина); 

4) Oпис на објектот со шема на сите работни простории со технички опис на 

опремата и технолошките патишта на производството во размер 1 :100 односно 

1:50 (на шематскиот приказ треба да се прикажани сите активности кои се под 
контрола на официјалниот ветеринар во размер 1:100, а просториите во кои се 
одвиваат посложените технолошки операции (колење на животни, расекување 
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и обработка на месо, изработка на производи со производни линии) во размер 
1:50. На шематскиот приказ исто така се означуваат производните токови 
(патиштата на движење на суровина – производ - вработени); 
5) Техничко технолошки елаборат кој вклучува:  

1. максимален дневен / годишен капацитет на производство и складирање со 

дадена пресметка за истиот; 

2. за кланица: даден максимален број на животни по час за секоја линија за 

колење, категории на животни и нивна тежина во однос на кои достапната 

опрема за фиксирање и омамување може да се користи, максимален капацитет 

на просторот за прием и сместување на животните;  

3. опис на технолошката постапка за производство на производите 

 (суровински биланс и асортиман на производите, опис на технолошките 
постапки и помошните фази на производството - суровина која се користи во 
процесот на работа, прием на суровини, складирање на суровините, припрема 
за производство, што се произведува, технолошка постапка на производството 
за секој производ или група сродни производи, пакување, складирање и 
испорака). 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНАВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНАВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНАВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА::::  
 

Одобрувањето на оператор со храна и објект за производство, обработка и 

манипулација на храна од животинско потекло се врши од страна на стручна 

комисија за одобрување на објекти и оператори со храна на Агенцијата.  

 

((((I)I)I)I) ППППрварварварва    комисиска посетакомисиска посетакомисиска посетакомисиска посета    

- Стручната комисија врши прва комисиска посета на објектот на лице место 

при што се врши увид во целокупната документацијата и нејзина споредба со 

фактичката состојба на лице место како и контрола на исполнувањето на 

општите и посебните барања за хигиената на храната (инфраструктура и 

опрема). 

- Доколку се исполнети пропишаните хигиенски барања за храната операторот 

со храна добива    решение за решение за решение за решение за временовременовременовремено    одобрениеодобрениеодобрениеодобрение за оператор со храна и објект 

за производство, обработка и манипулација на храна од животинско потекло, со со со со 

важностважностважностважност    одододод    3 месеци3 месеци3 месеци3 месеци.... Со отпочнувањето на работењето на објектот, потребно е 

да се започне со имплементација на процедурите за добра производствена 

пракса (ДПП) и добра хигиенска пракса (ДХП) и HACCP, пропишани во 

Правилник за процедурите за применување на HACCP принципите од страна на 

операторите со храна како и начинот на верификување на овие процедури од 

надлежниот орган (Сл. весник на РМ бр. 113/2008). 

- Доколку при комисиската посета се констатира дека објектот не ги исполнува 

горенаведените барања за времено одобрување, барањето за одобрување на 

операторот со храна се одбива. 

((((IIIIIIII) ВВВВтора тора тора тора комисиска посетакомисиска посетакомисиска посетакомисиска посета 

- Предмет на контрола при втора комисиска посета (спроведена по три месеци 

од издавањето на временото одобрение) е имплементацијата на процедурите за 

ДХП и ДПП како и НАССР принципите. 
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Одобрение (трајнотрајнотрајнотрајно    решениерешениерешениерешение) за објектот и операторот со храна се издава само 

доколку на лице се утврди дека процедурите за ДХП и ДПП како и НАССР 

принципите се имплементирани односно дека се исполнети барањата за 

одобрување утврдени со Законот за безбедност на храната и прописите 

донесени врз основа на овој закон. (види ЛИСТАЛИСТАЛИСТАЛИСТА    за ДППза ДППза ДППза ДПП,,,,    ДХП и ДХП и ДХП и ДХП и HACCPHACCPHACCPHACCP    

објавена под потребна документација).    

Доколку при втората комисиска посета се утврди дека не се во целост 

имплементирани процедурите за ДХП и ДПП и НАССР принципите може да се  

продолжи временото одобрение за уште 3 месеци. 

((((III)III)III)III) ТТТТретаретаретарета    комисиска посетакомисиска посетакомисиска посетакомисиска посета    ((((се однесува за се однесува за се однесува за се однесува за операопераопераоператортортортор    со хранасо хранасо хранасо храна    ссссоооо    решение за решение за решение за решение за 

продолжување на временопродолжување на временопродолжување на временопродолжување на временотототото    решениерешениерешениерешение    за одобрениеза одобрениеза одобрениеза одобрение))))         

Доколку при третата комисиска посета (спроведена по три месеци од 

продолжувањето на временото одобрение) се констатира дека се исполнети 

сите барања за одобрување утврдени со Законот за безбедност на храната и 

прописите донесени врз основа на овој закон се дава решение за одобрение 

(трајно) за оператор со храна и објект за производство, обработка и 

манипулација на храна од животинско потекло, во спротивно барањето на 

операторот со храна се одбива. 

РРРРеееефефефеференциренциренциренци::::        

        Условите кои треба да се исполнат се пропишани во следните прописи:  
- Закон за безбедност на храната (Сл. весник на РМ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 

164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 129/2015, 213/2015, 39/2016, 64/2018); 

- Закон за ветеринарно здравство (Сл. весник на РМ бр. 113/2007, 24/2011, 

136/2011, 123/2012, 154/2015, 53/2016); 

- Закон за нуспроизводи од животинско потекло (Сл. весник на РМ бр. 113/2007, 

144/2014, 149/2015, 53/2016); 

- Закон за квалитетот на земјоделските производи (Сл. весник на РМ бр. 

140/2010, 53/2011, 22/2012, 106/2013, 116/2015, 149/2015, 193/2015); 

- Правилник за општите барања за примарно производство и придружните 

операции како и општите барања за храната (Сл. весник на РМ бр. 12/2012 ); 

- Правилник за посебните барања за храната од животинско потекло (Сл. 

весник на РМ бр. 28/2016, 166/2017); 

- Правилник за информации поврзани со храната (Сл. весник на РМ бр.. 

150/2015); 

- Правилник за општите барања за безбедност на храната (Сл. весник на РМ бр. 

118/2005); 

- Правилник за безбедност на водата (Сл. весник на РМ бр. 183/2018);  

- Правилник за процедурите за применување на HACCP принципите од страна 

на операторите со храна како и начинот на верификување на овие процедури 

од надлежниот орган    (Сл. весник на РМ бр. 113/2008); 

- Правилник за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошки 

критериуми на храната (Сл. весник на РМ бр. 100/2013, 145/2014, 37/2017, 

173/2018); 

- Правилник за условите и опремата во објектите кои произведуваат храна со 

традиционални карактеристики – сирење добиено од млеко од овци и кози 

(мандри) (Сл. весник на РМ бр. 61/2009); 
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- Правилникот за начинот и постапката на вршење на службените контроли на 

производите од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето 

(Сл.весник на РМ бр. 157/15); 

- Правилник за начинот на вршење, содржината, видовите на прегледите и 

роковите на вршењето на задолжителните здравствено –хигиенски прегледи 

на вработените (Сл. весник на РМ бр. 152/2007); 

- Правилник за адитивите што се употребуваат во производството на храната 

(Сл. весник на РМ бр. 31/2012, 114/2013);  

- Правилник за посебните барања за безбедност на брзо замрзната храна 

(Сл.весник на РМ бр. 16/2013); 

- Правилник за начинот на постапување со животните за време на убивање 

(Сл.весник на РМ бр. 163/2010); 

- Правилник за општите барања за безбедност на материјалите и производите 

што доаѓаат во контакт со храната (Сл. весник на РМ бр. 160/2012);  

- Правилник за начинот на вршење на ветеринарно-санитарниот преглед и 

контрола при колењето на ноеви и начинот на водењето на евиденција на 

извршените при колењето на ноеви, како и обележувањето на хигиенската 

исправност на месото од ноеви (Сл. весник на РМ бр. 99/2007); 

- Правилник за квалитет, големина и тежина, како и начин на декларирање на 

рибата која е наменета за ставање во промет (Сл. весник на РМ бр. 54/2008); 

- Правилник за заштита и благосостојба на животните за време на превоз (Сл. 

весник на РМ бр. 3/2012); 

- Закон за квалитетот на земјоделските производи (Сл. весник на РМ бр. 

140/2010, 53/2011, 22/2012, 106/2013, 116/2015, 149/2015, 193/2015); 

- Правилник за начинот на означување на јајцата наменети за пазар и јајцата 

наменети за инкубација, ознаките и употребата на ознаките (Сл. весник на 

РМ бр. 35/2011), 85/2013);  

- Правилник за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела (Сл. 

весник на РМ бр. 34/2015, 190/2018); 

- Правилник за посебни барања за темературни контроли и одржување на 

ладниот ланец за храна од животинско потекло (Сл. весник на РМ бр. 97/2011); 

- Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и 

постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните 

производи (Сл. весник на РМ бр. 26/2012, 145/2014, 59/2016, 197/2016, 16/2019);  

- Правилник за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за 

квалитетот на конзумното млеко, млечните производи и употреба на нивните 

називи, квалитетот и активноста на стартер културите, сирилата и други 

специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително 

означување на млекото и млечните производи како и дозволеното 

одстапување на тежината во однос на декларираната (Сл. весник на РМ бр.  

96/2011). 

- Правилник за начинот на чување на суровото млеко и земање на примероци 

за анализа и суперанализа, содржината, формата и начинот на пополнување 

на записникот, методите за анализа на суровото млеко, начинот на 

класирање и методот на вреднување на суровото млеко, како и начинот на 

вршење на обуката и методот и програмата за вршење на обуката за 

контролори (Сл. весник на РМ бр. 151/2011); 
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- Правилник за поблиските барања по однос на стручната подготовка и 

основните знаења за безбедност на храната, програмата за стекнување на 

основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги 

исполнат правните и физичките лица кои спроведуваат обуки за основните 

знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра 

хигиенска пракса, заштита на животната средина,  начинот на проверка на 

знаењето и издавањето потврди за стекнати основни знаења за безбедност 

на храната (Сл. весник на РМ бр. 5/2013); 

- Правилник за начинот на означување и декларирање на месото и 

производите од месо од животни од видовите говеда, овци, кози и свињи (Сл. 

весник на РМ бр. 52/2011); 

- Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот и 

етикетата на труповите на говедата (Сл. весник на РМ бр. 14/2012); 

- Правилник за начинот на оценување на линијата за колење во категории и 

класи, начинот на означување, формата и содржината на печатот како и 

содржината на етикетата на труповите на закланите свињи (Сл. весник на РМ 

бр. 18/2012); 

- Правилник за начинот на означување, формата и содржината на печатот и 

етикетата на труповите на овци и кози односно јагниња и јариња (Сл. весник 

на РМ бр. 18/2012); 

- Правилник за начинот на спроведување и обезбедување на следливост на 

храната од животинско потекло и храната за животни (Сл. весник на РМ бр. 

59/2012);  

- Правилник за формата, содржината и начинот на издавањето на 

комерцијалниот документ за храна од животинско потекло (Сл. весник на РМ 

бр. 38/2012); 

- Правилник за барањата во однос на квалитетот на меленото месо, подготовки 

од месо и производи од месо (Сл. весник на РМ бр. 63/2013); 

- Правилник за општите барања за безбедност на храната во однос на 

максималните нивоа на одделни контаминенти (Сл. весник на РМ бр. 

102/2013); 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на 

производи од пчели (Сл. весник на РМ бр. 67/2011); 

- Правилник за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот 

на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот 

(Сл. весник на РМ бр. 68/2011); 

- Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при 

означување, презентација и рекламирање на храната (Сл. весник на РМ бр. 

65/2013); 

- Правилник за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите 

што можат да бидат содржани во храната (Сл. весник на РМ бр. 20/2016); 

- Правилник за посебните барања за контроли на Trichinella во месото (Сл. 

весник на РМ бр. 82/2016). 

- Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за 

заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се 

пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2018 

година (Сл. весник на РМ бр. 40/2019). 


