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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 85 став (3) 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, објавува

ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
НА ИНСПЕКЦИЈА ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН 

ВЕТЕРИНАР НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН (*)

I
Производи од животинско потекло, кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит 

од страна на официјален ветеринар на граничен премин се:
а) мешовити производи кои во својот состав не содржат производи од месо, но содржат 

помалку од половина преработени производи од животинско потекло, кои се: 
- стабилни на собна температура или во процесот на нивното производство биле 

подложни на целосен процес на варење или процес на третман со топлина низ нивната 
супстанца, така да секој сиров производ е денатуриран;

- јасно идентификувани како наменети за исхрана на луѓе;
- безбедно спакувани или запечатени во чисти контејнери; 
- придружени со соодветен документ и означени на македонски јазик и неговото 

кирилично писмо, така што документот и етикетата заедно даваат информација за 
природата, количеството и бројот на пакети на мешовитите производи, земјата на потекло, 
производителот и составот на производот; и

б) мешовити прозводи кои во својот состав не содржат производи од месо и тоа:

(*) Со оваа листа се врши усогласување со Одлуката на Комисијата (ЕУ)  бр. 2007/275/ЕЗ од 17 април 2007 година за листата на животни 
и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на 
Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ (CELEX број 32007D0275) и Одлуката на Комисијата (ЕУ) бр. 2016/1196 од 20 јули 2016 година со која 
се надополнуваат Анексите на Одлуката 2007/275/ЕЗ за листата на животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на вете-
ринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ, (CELEX број 32016D1196).
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За практична примена на оваа листа, кратенките на колоните го имаат следното 
значење:

1. Колона (1) – CN код

Во оваа колона е наведен CN кодот. CN кодот е базиран на интернационалниот 
Хармонизиран Опис на стоки и Систем на Кодови (HS) и утврден во “HS Конвенцијата”. 
CN кодот го претставува тарифниот број и тарифниот подброј на HS-от до шест цифри, со 
седма и осма бројка кои ги креираат понатамошните тарифни подброеви за кои се 
определени.

Каде се применува четири цифрен код: освен ако не е поинаку определено, сите 
мешовити производи со префикс или опфатени со овие четири цифри, не подлежат на 
инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин на 
ветеринарно инспекциско место на граничен премин.  

Каде само одредени специфицирани производи под било кои четири, шест или осум 
цифрен код,  подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален 
ветеринар на граничен премин и не постои специфична поделба под овој код во CN, кодот 
се означува како Ex (на пример Ex 2001 90 65: ветеринарна проверка не е потребнa за 
производите од Колона (2) од Дел I на оваа листа).  

2. Колона (2) – Појаснување

Оваа колона дава детали за мешовитите производи кои не подлежат на инспекција при 
увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин на ветеринарно 
инспекциско место на граничен премин.  

Кога е потребно, официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на 
граничен премин, проценува и одредува дали состојката на мешовитиот производ е 
доволно преработена и согласно тоа не поделжи на понатамошнa инспекција при увоз и 
транзит кои се бараат со законодавството на Република Македонија.

II
Со денот на отпочнувањето на примена оваа листа престанува да важи Листата на 

производи и нуспроизводи од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при 
увоз од страна на официјален ветеринар на граничен премин („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 59/11).

III
Oваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да 

се применува од 31.10.2018 година. 

Бр. 02-2914/3 Агенција за храна
19 октомври 2018 година и ветеринарство

Скопје Директор,
Зоран Атанасов, с.р.


