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УПРАВА ЗА 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. 113/2007), 
директорот на Управата за ветеринарство донесува 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕГЛЕД НА ИДЕНТИТЕТ И 
ФИЗИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАТКАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ЛАБОРАТОРИСКИ 
АНАЛИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ЗА 

ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ ЧИИ ПРОИЗВОДИ СЕ КОРИСТАТ ВО ИСХРАНАТА 
НА ЛУЃЕ ПО ПОТЕКЛО ОД НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА 

 
I. Сите пратки на добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии 

производи се користат во исхраната на луѓето, по потекло од Кина или со место на 
испорака од Кина, а кои содржат млеко или млечни производи, подлежат на проверка на 
документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и 
лабораториски анализи.  

II. На проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, 
вклучително и лабораториски анализи подлежи и друга добиточна храна и производи за 
исхрана на животни чии производи се користат во исхраната на луѓето, по потекло од 
Кина а кои се со висока содржина на протеини.  

III. Наведените контроли  имаат за цел да утврдат дали меламин, доколку е присутен, го 
надминува нивото од 2,5 мг/кг производ.  

IV. Се забранува ставање во промет на пратките од точка I и II до добивање на 
резултати од лабораториски анализи.  

V. Пратките на добиточна храна и други производи за исхрана на животни чии 
производи се користат во исхраната на луѓето, по потекло од Кина или со место на 
испорака од Кина, како и пратките на добиточна храна и други производи за исхрана на 
животни со висока содржина на протени, по потекло од Кина, доколку се веќе ставени во 
промет подлежат на соодветни контроли со цел утврдување на нивото на меламин.  

VI. Сите производи од точка I, II и V за кои се утврди дека содржат меламин во 
количество над 2,5мг/кг, нештетно се одстрануваат без одложување.   

VII. Трошоците настанати во врска со примена на ова решение се на товар на 
операторите кои извршиле увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на 
животните, односно на операторите со добиточна храна кои се одговорни за тие 
производи. 

VIII. Оперторите со добиточна храна или нивни овластени претставници ја известуваат  
Управата за ветеринарство за датумот и времето на увоз во Република Македонија за сите 
пратки на добиточна храна и други производи за исхрана на од точките I и II на ова 
решение. 
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IX. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

                                                                                                                             
октомври 2008 година                          Директор, 
        Скопје                               Дејан Рунтевски, с.р. 
 


