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Потребна документација за поднесување на Потребна документација за поднесување на Потребна документација за поднесување на Потребна документација за поднесување на барање барање барање барање за издавање одобрение за издавање одобрение за издавање одобрение за издавање одобрение 

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

манипулација на производи од животинско потекломанипулација на производи од животинско потекломанипулација на производи од животинско потекломанипулација на производи од животинско потекло    

 

1.  Барање        (Образец  бр. 7 објавен на веб страницата на АХВ  www.fva.gov.mk); 

 

1. Назив на правното лице – подносител на барањето 

 
2. Адреса на седиште на правното лице: 

 
3. Единствен матичен број на правното лице  ЕМБС: 

4. Единствен даночен број на правното лице ЕДБ: 

5. Одговорно лице на правното лице:  име и 

презиме:      
                 ЕМБГ 

  

6. Овластено лице за застапување на правното лице: име, презиме и ЕМБГ: 

  

   Телефон: 

 
e-mail: 
 

7. Активност која ќе се врши: 

 

 

 

 

 

8. Адреса на објектот:ул. и бр. Телефон: 

  

 Место: 

9. Вид на производниот објект: 

 

 
10. Предвиден капацитет на работа: дневен/годишен: 

 

 

Датум    

 

Место 

 

M.П. 

  Потпис на одговорно лице 

             

 

2. Потврда за уплатена административна такса од 400 денари (образец ПП 50) со 

следните податоци: 

Назив на примач – Буџет на РМ 
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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 дополнителна за одобрување на дополнителна за одобрување на дополнителна за одобрување на дополнителна 

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

складирање на храна од животинско потекло во износ од 5.000 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 

((((****))))    Оваа уплата се однесува на веќе одобрените објекти и оператори со храна од 

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

бара одобрување на дополнителна (нова) активност која ќе се врши во објектот 

различна од веќе одобрените активности.  

5. Придружна документација 

I. Општи Документи 

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

деловниот објект; 

2. Документ дека е регистриран во Централен регистар на Република 

Македонија; 

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

(одобрување од Министерство за животна средина); 

4. Архитектонски, градежени и технолошки карактеристики на објектот и 

приказ на инсталациите (извaдок од главниот проект кој е неопходен за 

добивање на одобрување на објектот од страна на Министерство за транспорт и 

врски, кој вклучува архитектонски, градежни и технолошки карактеристики на 
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објектот со опис на техничко градежните карактеристики на објектот, 

почнувајќи од локацијата, пристапните патишта, кругот на објектот, самиот 

објект со распоредот на сите простории, материјали за изградба на објектот - 

просториите (подови, ѕидови, тавани, прозорци и врати), како и приказ на 

инсталациите (колосеци, постаменти, работни маси, опрема за миење на раце, 

стерилизатори, осветлување, вентилација); 

5. Список на опремата со главните технолошко - технички карактеристики 

(статична и подвижна опрема, капацитет, работен режим и др.) и атести за 

употреба;  

II. Документи од аспект на ветеринарно јавно здравство и безбедност на храната 

1. Шематски прикази на објектот со сите придружни елементи со прикажани 

димензии  

a) кругот на објектот, пристапни патишта, објектот со распоред на 

административните и  работните простории, простории за складирање; 

б) внатрешен приказ на просториите во објектот со распоред на опремата и 

работните места:   
(Шематскиот приказ под точка а) треба да имаат означено северна страна и да биде 

изработен во размер 1:500. Шематскиот приказ на кои се прикажани сите активности 

кои се под контрола на официјалниот ветеринар треба да бидат во размер 1:100, а 

просториите во кои се одвиваат посложените технолошки операции (колење на 

животни, расекување и обработка на месо,изработка на производи со производни 

линии во размер 1:50).  

в) спецификација на опрема и инсталации; 

2. Техничко технолошки елаборат  

а) шема на производство со производни токови (патишта на движење на 

суровина -производ); 

б) 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 
ставање во промет – испорака);  
в) - максимален дневен/годишен капацитет на производство и складирање со 

пресметка врз основа на која е добиен капацитетот и опис на методот на 

работење (број на смени, работни часеви); 
----    за одобрување на кланица  се доставува: 1. Максимален број на животни по час 
за секоја линија за колење, 2. Категории на животни и нивната тежина, во однос 
на кои достапната опрема  за фиксирање и омамување може да се користи,  
3. максимален капацитет за секое депо за сместување на животни.     
г) приказ на организацијата на работа на објектот и биланс на работната сила;  

(број на вработени со систематизација - опис на работните места, патишта на 
движење на вработените со шематски приказ);    
д) список на санитарните уреди и на мерките што се применуваат за санитарна 

заштита на објектот, опремата, транспортните средства и производите 

(санитарни простории со начин на чистење, перење и дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, фрекфенција, опрема и средства за извршување 
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на санитационите активности, контролни мерки и евиденција за спроведените 
активности); 
3.Приказ на организацијата на ветеринарската инспекција на објектот;  
(начин на известување на инспекцијата за спроведување на официјлани 

контроли во објектот, просторија за ветеринарена инспекција - за поголеми 

објекти); 

4. Опис на процедурата за безбедност на водата и мразот;  

5. Опис на процедурата за чистење и дезинфекција;  

6. Опис на процедурата за лична хигиена и здравствена состојба на персоналот  

7. Опис на процедурата за вкрстена контаминација; 

8. Опис на процедурите за одржување на опремата и облеката  за лична хигиена; 

9.  Опис на процедурата за заштита на храната од загадувачи; 

         10. Опис на процедурата за управување со отпад; 

11. Опис на процедурите за  следливост и повлекување на производите; 

12. Опис на процедурата за обука на персоналот; 

13. Опис на процедурата за контрола на штетници; 

14. Опис на процедурата за  означување, безбедно складирање и употреба на 

токсични хемиски средства; 

15. Опис на процедурите за транспорт, складирање (со дадени соодветни 

критериуми за температурата); 

         16. Опис на системот на внатрешна контрола НАССР; 

17. Опис на процедурата за благосостојба на животните (се однесува само за 

кланици). 

 

СитеСитеСитеСите    докумедокумедокумедокуменнннттттииии    требатребатребатреба    дададада    бидатбидатбидатбидат    оригиналниоригиналниоригиналниоригинални    илиилиилиили    копиикопиикопиикопии    заверенизаверенизаверенизаверени    кајкајкајкај    нотарнотарнотарнотар, , , , 
подредениподредениподредениподредени    попопопо    наведениотнаведениотнаведениотнаведениот    редредредред    ииии    споениспоениспоениспоени    вововово    еднаеднаеднаедна    папкапапкапапкапапка.... 
    

6. Референци:  

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); 

- 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); 

- 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. 46/2008);  
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- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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);  

- 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 
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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); 

- 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); 
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- 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). 

- Годишната 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 2017 

година (Сл. весник на РМ бр. 224/2016). 


