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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
 

Врз основа на член 13 став 6 од Законот за безбедност на храната („Службен  весник на 
Република Македонија“ бр.157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА  СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 

ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на сертификат за безбедност, 
формата и содржината на образецот на барањето за издавање сертификат за безбедност, 
образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за 
издавање на сертификатот за безбедност. 

 
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 2 

(1)Операторот со храна кој е заинтересиран да добие сертификат за безбедност до 
Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање. 

(2)Кон барањето за добивање на сертификат за безбедност од став 1 на овој член, од 
страна на операторот со храна се приложува следната документација: 

- одобрение за отпочнување со производство на храна, 
- производна спецификација на храната и на производите и материјалите што доаѓаат 

во контакт со храната наменети за извоз, 
- резултат од извршена лабораториска анализа на храната и на производите и 

материјалите што доаѓаат во контакт со храната наменети за извоз, 
- доказ за исполнетост на барањата за безбедност на храната и на производите и 

материјалите што доаѓаат во контакт со храната кои ги бара земјата увозник и 
- доказ за уплатени средства за издавање на сертификат за безбедност. 
 

Член 3 
По приемот на барањето и документацијата се утврдува исполнетоста на условите за 

издавање на сертификат за безбедност на операторот со храна согласно прописите за 
безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната 
и доколку истите се исполнети, се издава сертификат за безбедност на храната и на 
производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, наменети за извоз. 

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА 

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 4 
(1)Образецот на барањето за издавање на сертификат за безбедност е со формат А4 и е 

изработен во бела боја. 
(2)Во образецот на барањето за издавање на сертификат се внесуваат следните 

податоци: 
- име и презиме/назив, адреса на седиштето на правното/физичкото лице, 
- единствен матичен број и даночен број, 
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- жиро сметка на операторот со храна, 
- вид и име на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 

храната, 
- време и место на товарење, 
- вид и регистрација на превозното средство, 
- дестинација, 
- количина на производите, 
- пакување, 
- тежина(бруто,нето), 
- краток опис на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 

храната, 
- назив и седиште на превозникот, 
- контакт лице и телефон, 
- датум и место на пополнување на барањето и  
- потпис на барателот. 
(3)Образецот од став 1 од овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 
 

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 5 
(1)Образецот на сертификатот за безбедност е со формат А4 и е изработен во бела боја. 
(2)Во образецот на македонски и англиски јазик се внесуваат следните податоци:  
- оператор со храна (назив/име),  
- адреса на операторот,  
- регистарски број на производниот објект,  
- производ,  
- сериски број,  
- количество,  
- број на пакувања,  
- транспорт (тип на возило и регистарција),  
- дестинација на извоз,  
- датум на издавање,  
- опис на извршена анализа (органолептичка контрола, лабораториска   анализа-наод 

број, акредитирана лабораторија),  
- заклучок,  
- место за печат и  
- потпис на овластеното лице. 
(3)Образецот од став 1 од овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 
 

V. ВИСИНА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 6 

Висината на трошоците во постапката за издавање на сертификат за безбедност 
изнесува 3000,00 денари. 

 
VI.ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија.“ 

 
    Бр. 01-188/2 
13 априлј 2011 година                                          Директор,  
        Скопје                                                             Дејан Рунтевски, с.р. 
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