
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ    

ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА ИВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА ИВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА ИВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И    

ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА УВОЗУВОЗУВОЗУВОЗ    ВО ВО ВО ВО РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА    

    

ТЕЧНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА ТЕЧНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА ТЕЧНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА ТЕЧНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА 

ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА УВОЗУВОЗУВОЗУВОЗ    ВО ВО ВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

 

Согласно Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети 

земји од кои е одобрен увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со 

живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и 

постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско потекло, увозот на производи и 

нус производи од животинско потекло во Република Македонија е дозволен од 

објекти кои се наоѓаат на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, 

www.fva.gov.mk. 

 

Цел на овој работен документ е да ги пропише техничките спецификации за 

хармонизирање и кодифицирање на листите објавени на оваа страница. Треба да се 

земе во предвид дека презентирањето на тие листи треба да целосно да го вклучува 

законодавството за заштита на податоци. 

 

Во Прилог 1 од овој документ се пропишуваат одделите со објекти за храна. 

Прилог 2 ги содржи категориите на објекти по индивидуален оддел. 

Прилог 3 ги содржи активностите кои се спроведуваат во главните сектори за храна. 

Прилог 4 ги пропишува кодовите и легендите кои треба да се користат при 

комплетирање на листата со објекти. 

    

    

    

    

    

    

    



ПРИЛОГ 1ПРИЛОГ 1ПРИЛОГ 1ПРИЛОГ 1    

ФОРМАТ НА ГЛАВНА ЛИСТАФОРМАТ НА ГЛАВНА ЛИСТАФОРМАТ НА ГЛАВНА ЛИСТАФОРМАТ НА ГЛАВНА ЛИСТА    

ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА     

 

Објектите во кои се ракува со, се приготвуваат или се произведуваат производи од 

животинско потекло за кои барањата се пропишани со Законот за безбедност на 

храна односно еквивалентната Регулатива (ЕС) Бр. 853/2004 треба да бидат одобрени 

од страна на надлежниот орган. 

За полесно повикување, листите со одобрени објекти за храна се објавуваат по 

редоследот од Прилог 3 на Регулативата (ЕС) Бр. 853/2004.  Одделот 0 е додаден со цел 

да ги опфати објектите со генерална (општа) активност и кои не можат да се вклучат 

во ниту еден од другите Оддели кои се споменати подолу. 

 

ОДДЕЛ 0 Објект за генерална (општа) активност 

ОДДЕЛ 1 Месо од домашни унгулати (копитари и чапункари) 

ОДДЕЛ 2 Месо од живина и лагоморфи 

ОДДЕЛ 3 Месо од фармски одгледуван дивеч 

ОДДЕЛ 4 Месо од дивеч 

ОДДЕЛ 5 Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо 

ОДДЕЛ 6 Производи од месо 

ОДДЕЛ 7 Живи бивалвни мекотели 

ОДДЕЛ 8 Производи од риба 

ОДДЕЛ 9 Сирово млеко и производи од млеко 

ОДДЕЛ 10 Јајца и производи од јајца 

ОДДЕЛ 11 Жабји батаци и полжави 

ОДДЕЛ 12 Топени масти од животинско потекло и чварки 

ОДДЕЛ 13 Обработени желудници, мочни меури и црева 

ОДДЕЛ 14 Желатин 

ОДДЕЛ 15 Колаген 

 

  



ПРИЛОГ 2ПРИЛОГ 2ПРИЛОГ 2ПРИЛОГ 2    

КАТЕГОРИИ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНАКАТЕГОРИИ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНАКАТЕГОРИИ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНАКАТЕГОРИИ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА    

 

ОДДЕЛ 0ОДДЕЛ 0ОДДЕЛ 0ОДДЕЛ 0    Објект за генерална (општа) активностОбјект за генерална (општа) активностОбјект за генерална (општа) активностОбјект за генерална (општа) активност    

 � Ладилник (независен, самостоен) 

 � Објект за препакување (независен, самостоен) 

 � Големопродажба 

ОДДЕЛ 1ОДДЕЛ 1ОДДЕЛ 1ОДДЕЛ 1    Месо од домашни унгулатиМесо од домашни унгулатиМесо од домашни унгулатиМесо од домашни унгулати    (копитари и чапункари)    

 � Кланица 

 � Објект за расекување 

ОДДЕЛ 2ОДДЕЛ 2ОДДЕЛ 2ОДДЕЛ 2    Месо од живина и лагоморфиМесо од живина и лагоморфиМесо од живина и лагоморфиМесо од живина и лагоморфи    

 � Кланица 

 � Објект за расекување 

ОДДЕЛ 3ОДДЕЛ 3ОДДЕЛ 3ОДДЕЛ 3    Месо од фармски одгледуван дивечМесо од фармски одгледуван дивечМесо од фармски одгледуван дивечМесо од фармски одгледуван дивеч    

 � Кланица 

 � Објект за расекување 

ОДДЕЛ 4ОДДЕЛ 4ОДДЕЛ 4ОДДЕЛ 4    Месо од дивечМесо од дивечМесо од дивечМесо од дивеч    

 � Објект за ракување со дивеч 

 � Објект за расекување 

ОДДЕЛ 5ОДДЕЛ 5ОДДЕЛ 5ОДДЕЛ 5    Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месоМелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месоМелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месоМелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо    

 � Објект за мелено месо 

 � Објект за подготовки од месо 

 � Објект за механички обескоскено месо 

ОДДЕЛ 6ОДДЕЛ 6ОДДЕЛ 6ОДДЕЛ 6    Производи од месоПроизводи од месоПроизводи од месоПроизводи од месо    (производите треба да се назначат во колоната “Забелешки)””””    

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛ 7ОДДЕЛ 7ОДДЕЛ 7ОДДЕЛ 7    Живи бивалвни мекотелиЖиви бивалвни мекотелиЖиви бивалвни мекотелиЖиви бивалвни мекотели    

 � Центар за испорака 

 � Центар за прочистување 

ОДДЕЛ 8ОДДЕЛ 8ОДДЕЛ 8ОДДЕЛ 8    Производи од рибаПроизводи од рибаПроизводи од рибаПроизводи од риба    

 � Бродови за производство 

 � Брод – замрзнувач 

 � Објект за свежи производи од риба 

 � Објект за преработка 

 � Големопродажба 

 � Центар за аукција 

ОДДЕЛ 9ОДДЕЛ 9ОДДЕЛ 9ОДДЕЛ 9    Сирово млеко и производи од млекоСирово млеко и производи од млекоСирово млеко и производи од млекоСирово млеко и производи од млеко    

 � Собирен центар  

 � Објект за преработка 



ОДДЕЛ 10ОДДЕЛ 10ОДДЕЛ 10ОДДЕЛ 10    Јајца и производи од јајцаЈајца и производи од јајцаЈајца и производи од јајцаЈајца и производи од јајца    

 � Центар за пакување 

 � Објект за јајца во течна состојба 

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛ 11ОДДЕЛ 11ОДДЕЛ 11ОДДЕЛ 11    Жабји Жабји Жабји Жабји батаци и полжавибатаци и полжавибатаци и полжавибатаци и полжави    

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛ 12ОДДЕЛ 12ОДДЕЛ 12ОДДЕЛ 12    Топени масти од животинско потекло и чваркиТопени масти од животинско потекло и чваркиТопени масти од животинско потекло и чваркиТопени масти од животинско потекло и чварки    

 � Собирен центар 

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛ 13ОДДЕЛ 13ОДДЕЛ 13ОДДЕЛ 13    Обработени желудници, мочни меури и цреваОбработени желудници, мочни меури и цреваОбработени желудници, мочни меури и цреваОбработени желудници, мочни меури и црева    

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛ 14ОДДЕЛ 14ОДДЕЛ 14ОДДЕЛ 14    ЖелатинЖелатинЖелатинЖелатин    

 � Објект за преработка 

ОДДЕЛОДДЕЛОДДЕЛОДДЕЛ    15151515    КолагенКолагенКолагенКолаген    

 � Објект за преработка 

 

  



ПРИЛОГ 3ПРИЛОГ 3ПРИЛОГ 3ПРИЛОГ 3    

АКТИВНОСТИ ВО ГЛАВНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ХРАНААКТИВНОСТИ ВО ГЛАВНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ХРАНААКТИВНОСТИ ВО ГЛАВНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ХРАНААКТИВНОСТИ ВО ГЛАВНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ХРАНА    

    

ГЛАВНИ СЕКТОРИГЛАВНИ СЕКТОРИГЛАВНИ СЕКТОРИГЛАВНИ СЕКТОРИ    КОД НА АКТИВНОСТКОД НА АКТИВНОСТКОД НА АКТИВНОСТКОД НА АКТИВНОСТ    

 

МЕСО 

 

 

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH 

 

МЛЕКО 

 

 

CC, CS, PP, RW 

 

ЈАЈЦА 

 

 

CC, CS, EPC, LEP, PP, RW 

 

ПРОИЗВОДИ ОД РИБА/ЖБМ 

 

 

AH, CS, DC, FFPH, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV 

 



ПРИЛОГПРИЛОГПРИЛОГПРИЛОГ    4444    

КОДОВИ И ЛЕГЕНДИКОДОВИ И ЛЕГЕНДИКОДОВИ И ЛЕГЕНДИКОДОВИ И ЛЕГЕНДИ    

КАТЕГОРИЈА/АКТИВНОСТКАТЕГОРИЈА/АКТИВНОСТКАТЕГОРИЈА/АКТИВНОСТКАТЕГОРИЈА/АКТИВНОСТ    ВИДОВИВИДОВИВИДОВИВИДОВИ    ЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИЗАБЕЛЕШКИ    

AHAHAHAH = центар за аукција АААА = живина blblblbl = производи од крв 

CCCCCCCC = собирен центар BBBB = говеда mpmpmpmp = производи од месо 

CPCPCPCP = објект за расекување CCCC = кози ppppapapapap = екстракти од месо и секој производ 

во прав добиен од месо CSCSCSCS = ладилник LLLL = лагоморфи 

DC = DC = DC = DC = објект за испорака    OOOO = овци stststst = обработени желудници, мочни 

меури и црева 

EPCEPCEPCEPC = центар за пакување PPPP = свињи flflflfl = жабји батаци 

FFPPFFPPFFPPFFPP = објект за свежи производи од риба SSSS = копитари snsnsnsn = полжави 

FVFVFVFV = бродови за производство  

GHEGHEGHEGHE = објект за ракување со дивеч fGfGfGfG = фармски одгледувани копнени 

цицачи со исклучок на домашни 

унгулати 

 

LEPLEPLEPLEP = објект за јајца во течна состојба RRRR = ноеви  

MMMMMMMM = објект за мелено месо wAwAwAwA = диви птици  

MPMPMPMP = објект за подготовки од месо wLwLwLwL = диви лагоморфи  

MSM MSM MSM MSM = објект за механички обескоскено месо wUwUwUwU = диви унгулати  

PCPCPCPC = центар за пречистување wGwGwGwG = диви копнени цицачи со исклучок 

на диви унгулати и диви лагоморфи 

 

PPPPPPPP = објект за преработка  

RWRWRWRW = објект за препакување   

SHSHSHSH = кланица   

WMWMWMWM = големопродажба   

ZVZVZVZV = брод - замрзнувач   

 


