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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 и 24/11), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И 

ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ВНЕСУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ 

 
1. Во Решението за забрана на увоз во Република Македонија на животни, производи, 

суровини и отпадоци од животинско потекло заради спречување на внесување на 
трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 57/09, 105/09, 150/09 и 3/11), во точката 4, подточка 4.2, во воведната 
реченица по зборот „желатин” се додаваат зборовите (освен желатин добиен од кожи и 
крзна). 

2. Точката 7 се менува и гласи: 
„Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може 

да се увезуваат и нус-производи и производи добиени од нив, по потекло од говеда, овци и 
кози, и тоа:  

7.1. Обработени масти, добиени од Категорија 2 материјал, кои се наменети за примена 
како органски фертилизери или подобрувачи на почвата, или нивни почетни материјали 
или меѓупродукти, 

7.2. Коски и производи од коски, добиени од Категорија 2 материјал, 
7.3. Обработени масти, добиени од Категорија 3 материјал, кои се наменети за примена 

како органски фертилизери или подобрувачи на почва или како добиточна храна, или 
нивни почетни материјали или меѓупродукти, 

7.4. Храна за домашни миленици, вклучително и кучешки грицкали,  
7.5. Производи од крв,  
7.6. Преработени животински протеини,  
7.7. Коски и производи од коски, добиени од Категорија 3 материјал, 
7.8. Желатин добиен од материјали, освен од кожи и крзна, и 
7.9. Материјал од категорија 3 и производи добиени од нив, освен оние од поддточките 

7.1 до 7.8 од оваа точка, исклучувајќи ги:  
- свежи кожи и крзна, обработени кожи и крзна, 
- желатин добиен од кожи крзна, 
- деривати на масти, и 
- колаген”.  
3. По точката 7. се додаваат две нови точки 8 и 9 кои гласат: 
8. „При увозот на пратките од точката 7 од ова Решение, во ветеринарно-здравствениот 

сертификат треба да се потврди дека нус-производите од животинско потекло или 
производите добиени од нив, не содржат и не се добиени од специфично ризичен 
материјал како што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова решение, ниту механички 
одвоено месо добиено од коски од говеда, овци и кози и животните не биле заклани по 
зашеметување со гас инјектиран во кранијалната празнина или убиени со истиот метод, 
ниту се заклани со лацерација на централното нервно ткиво со помош на шилест 
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инструмент внесен во кранијалната шуплина; или нус-производите од животинско 
потекло или производите добиени од нив, не содржат и не потекнуваат од материјал 
добиен од говеда, овци и кози, освен од животни родени, во континуитет одгледувани и 
заклани во земја или регион со незначителен БСЕ ризик. 

9. При увозот на пратките од точката 7 од ова Решение, кои содржат млеко или 
производи од млеко по потекло од овци и кози и се наменети за исхрана на преживни 
животни, покрај податоците од точката 8 од ова Решение, во ветеринарно-здравствениот 
сертификат треба дополнително да се потврди дека овците и козите од кои се добиени 
нус-производите од животинско потекло и производите добиени од нив, биле во 
континуитет чувани од раѓање или во последните три години на одгледувалиште каде 
немало официјална забрана за движење како резултат на сомнеж на ТСЕ и каде во 
последните три години: 

а)  биле предмет на редовни официјални контроли,  
б) не е дијагностициран ниту еден случај на класична Скрепи, или по потврда на 

класичен случај на  Скрепи: 
- сите животни кај кои е потврдена класична Скрепи, биле убиени и уништени, и 
- сите овци и кози на одгледувалиштето биле убиени и уништени, освен овните за 

одгледување и производство од ARR/ARR генотип и овци за одгледување и производство 
кои се носители најмалку на еден ARR алел и ниту еден VRQ алел, и 

в) овците и козите, со исклучок на овци од ARR/ARR прион протеински генотип, се 
внесени во одгледувалиштето само доколку доаѓаат од одгледувалиште кое ги исполнува 
условите наведени во подточките а) и б) од оваа точка.” 

4. Точките 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 
5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 738/2                                              

18 март 2011 година                                                                               Директор, 
        Скопје                                                                                                Дејан Рунтевски, с.р. 


