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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) и член 88 став (1) од 
Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕ И ЖИВОТНИ ПО ПОТЕКЛО ОД КИНА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Решението за забрана на увоз на производи од животинско потекло наменети за 

исхрана на луѓе и животни по потекло од Кина во Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 126/11 и 111/12), во членот 2 во алинејата 2 
сврзникот “и“ се брише. 

По алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6 кои гласат: 
“- супстанции кои се користат како адитиви во храната во согласност со Правилникот 

за адитивите што се употребуваат во производство на храната (1*);
- супстанции кои се користат како додатоци во храната во согласност со Правилникот 

за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана (2*);
- хондроитин сулфат и глукозамин кои се користат како материјали за производство на 

храна за животни во согласност со Правилникот за условите за ставање во промет на 
суровини за храна за животни, декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат 
дадени на придружниот документ или на пакувањето и листа на суровини за храна за 
животни (3*); и 

- Л-цистеин и Л-цистин кои се користат како адитиви во храна за животни во 
согласност со член 43 став (4) од Законот за безбедност на храната за животни  (4*).“

Член 2
Оваа решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.
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(*1) Правилникот за адитивите што се употребуваат во производство на храната е 
усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1333/2008 на Европскиот Парламент и на Советот од 
16 декември 2008 година за прехранбени адитиви (CELEX број 32008R1333).

(*2) Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана е 
усогласен со Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 10 јуни 
2002 година за додатоци на исхраната (CELEX број 32002L0046).

(*3) Правилникот за условите за ставање во промет на суровини за храна за животни, 
декларирањето и карактеристиките кои треба да бидат дадени на придружниот документ 
или на пакувањето и листа на суровини за храна за животни е усогласен со Регулатива на 
Комисијата (ЕУ) Бр. 0068/2013 од 16 јануари 2013 година за каталог на суровини за храна 
за животни  (CELEX број 32013R0068).

(*4) Законот за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулативата на 
Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 (CELEX број 32003R01831).


