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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, 

ЈАЈЦЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, КОЖИ И 
ПОДКОЖЈА  КАКО И ОДРЕДЕНИ НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, 
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце 

клетки и ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја  како и одредени 
нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република 
Бугарија, Република Грција и Република Хрватска („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 216/16), во членот 1 точка 3) зборот “Прилогот“ се заменува со зборовите 
“Прилогот - Дел 2“.

Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Член 6-а
(1) По исклучок од член 1 точка 3) од ова решение, може да се дозволи увоз и транзит 

на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана на животни кои се 
добиени од говеда и диви преживари одгледани во одгледувалишта кои се наоѓаат во  
области наведени во Прилогот - Дел 2 на ова решение доколку колострумот, млекото и 
производите од млеко биле подложени на најмалку еден од следните третмани: 

(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F0 еднаква или поголема од три, или
(б) третман на ултра висока температура (UHT) на 132оС во времетраење од најмалку 

една секунда, или
(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72оС во 

времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 
7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен 
веднаш после процесот на загревање, или

(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, 
или

(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран 
со дополнителен физички третман и тоа:

- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72оС или повисока, во комбинација со сушење.“
(2) Во случај кога колострумот, млекото и производите од млеко ги исполнуваат 

условите од став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-здравствен сертификат 
утврден во Прилогот 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со 
нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-
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здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со 
нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз 
и транзит (*), треба да се додаде следната дополнителна реченица:

„Колострум, млеко или производи од млеко во согласност со член 6-а став (1) од 
Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и 
ембриони од говеда и диви преживари, кожи и подкожја  како и одредени нуспроизводи 
од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија, Република 
Грција и Република Хрватска“.

Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.

Бр. 02 – 807/1 Директор на Агенцијата
1 март 2017 година за храна и ветеринарство,

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р.

() Прилог 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и 
содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 
со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит е 
усогласен со Регулативата Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за 
спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на 
здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив 
кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во однос на 
одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи според 
истата Директива, CELEX бр. 32011R0142.


