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20090570996
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
Врз основа на член 10 став 4, а во врска со член 81 став 2 од Законот за ветеринарно
здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), директорот на
Управата за ветеринарство донесe
РЕШЕНИЕ 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. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Трансмисивни
спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ), се забранува увоз во Република Македонија на
следниве пратки:
1.1 Животински ткива (специфично ризичен материјал):
- од говеда:
i. черепот, исклучувајќи ја мандибулата и вклучувајќи ги мозокот и очите и 'рбетниот
мозок, од животни постари од 12 месеци;
ii. ‘рбетот исклучувајќи ги опашните пршлени, спиналните и трансверзалните
продолжетоци на вратните, градните и слабински пршлени, и медијалниот сакрален
гребен и крилја на сакралната коска, вклучувајќи го дорзалниот спинален ганглион од
животни постари од 30 месеци; и
iii. тонзилите, цревата од дуоденум до ректум и мезентериумот од животни од сите
старосни категории.
- од овци и кози:
i. черепот вклучувајќи ги мозокот и очите, тонзилите и 'рбетниот мозок од животни
постари од 12 месеци или кои имаат избиено трајни секачи; и
ii. слезената и илеумот од животни од сите старосни категории.
1.2. Механички одвоено месо добиено од коски од говеда, овци или кози.
1.3. Добиточна храна и други производи за исхрана на:
- фармски животни, која содржи протеини добиени од цицачи и е произведена или
складирана во земја или регион со неопределен ризик за Бовина спонгиоформна
енцефалопатија (БСЕ) наведена во Прилог 3 кој е составен дел на ова решение;
- цицачи (со исклучок на храна за кучиња, мачки и животни кои се одгледуваат за
добивање крзно), која содржи протеини добиени од цицачи и е произведена или
складирана во земја или регион со неопределен ризик за БСЕ наведена во Прилог 3 од ова
решение;
- фармски животни (со исклучок на храна за месојадни животни кои се одгледуваат за
добивање крзно), која содржи:
i. преработени протеини од животинско потекло;
ii. желатин по потекло од преживари;
iii. производи од крв;
iv. хидролизирани протеини;
v. дикалциум фосфат и трикалциум фосфат од животинско потекло; и
vi. добиточна храна која содржи протеини наведени во потточки i. до v. од оваа алинеја;
- преживни животни, која содржи протеини од животинско потекло.
2. Забраната за увоз од точка 1 потточка 1.3 од ова решение, не се однесува на
добиточна храна и производи за исхрана на:
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2.1. Фармски животни, доколку содржи или е добиена од следниве протеини:
i. млеко, производи од млеко и колострум;
ii. јајца и производи од јајца;
iii. желатин добиен од непреживни животни;
iv. хидролизирани протеини добиени од делови на непреживни животни и од кожи од
преживни животни;
2.2. Непреживни фармски животни, доколку содржи или е добиена од следниве
протеини:
2.2.1. Рибино брашно (со исклучок на рибино брашно наменето за исхрана на месојадни
животни кои се одгледуваат за добивање крзно) под услов:
a) да е произведено во објект наменет исклучиво за производство на производи од риба;
б) по увозот и пред ставање во промет во Република Македонија, да е анализирана
микроскопски во согласност со соодветните прописи од областа на ветеринарното
здравство;
в) ако содржи рибино брашно да е произведена во објекти кои не произведуваат
добиточна храна за исхрана на преживни животни и кои се одобрени за оваа намена од
надлежниoт орган на земјата извозник.
г) по исклучок од потточка в) од точка 2.2.1 од ова решение, производството на
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни, во објекти кои истовремено
произведуваат добиточна храна која содржи рибино брашно и е наменета за исхрана на
други видови животни може да биде одобрена од надлежниот орган под услов:
- добиточната храна наменета за исхрана на преживни животни да се произведува во
простории физички одделени од просториите каде се произведува храната која содржи
рибино брашно;
- во текот на складирањето, транспортот и пакувањето, рефусната добиточна храна и
пакуваната добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни, да се чува во
простории физички одделени од оние за рефусно рибино брашно и рефусна добиточна
храна која содржи рибино брашно;
- сите записници за набавката и примената на рибиното брашно и продажбата на
добиточната храна која содржи рибино брашно да се чуваат и да се достапни на
надлежниот орган најмалку 5 години; и
- да се изведуваат рутински тестови на добиточната храна наменета за исхрана на
преживни животни, со цел да се осигура дека во неа не се присутни забранети протеини,
вклучително и рибино брашно.
д) ветеринарно-здравствениот сертификат којшто ја следи пратката добиточна храна
која содржи рибино брашно и секое пакување, да е јасно обележано со следните зборови:
„Содржи рибино брашно – не е наменето за исхрана на преживни животни“.
ѓ) рефусната добиточна храна која содржи рибино брашно да се транспортира во
соодветни транспортни средства во кои истовремено не се транспортира добиточна храна
наменета за исхрана на преживни животни. Доколку возилото понатаму се користи за
транспорт на добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни претходно
темелно да се исчисти во согласност со процедура која е одобрена од надлежниот орган на
земјата извозник со цел да се избегне вкрстена контаминација.
е) примената и складирањето на добиточната храна која содржи рибино брашно е
забранета во фарми каде се одгледуваат преживни животни.
ж) по исклучок од потточка е) од точка 2.2.1 од ова решение, надлежниот орган може
да дозволи примена и складирање на добиточна храна која содржи рибино брашно во
фарми каде се одгледуваат преживни животни доколку се почитуваат мерките за
спречување на исхрана на преживни животни со добиточна храна која содржи рибино
брашно.
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2.2.2. Дикалциум фосфат (ДКФ) и трикалциум фосфат (ТКФ) под услов:
a) ако содржи ДКФ и ТКФ да е произведена во објект кој е одобрен за оваа намена од
страна на надлежниот орган на земјата извозник и не служи за производство на добиточна
храна наменета за исхрана на преживни животни.
б) по исклучок од потточка а) од точка 2.2.2 од ова решение, производството на
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни, во објекти кои истовремено
произведуваат добиточна храна која содржи ДКФ или ТКФ и е наменета за други видови
животни може да биде одобрена од надлежниот орган под услов:
- рефусната и пакувана добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни да
се произведува во простории физички одделени од просториите каде се произведува
добиточната храна која содржи ДКФ или ТКФ;
- во текот на складирањето, транспортот и пакувањето, рефусната добиточна храна
наменета за исхрана на преживни животни, да се чува во простории физички одделени од
оние за рефусен ДКФ, рефусен ТКФ и рефусна добиточна храна која содржи ДКФ или
ТКФ;
- сите записници за набавката и примената на ДКФ или ТКФ и продажбата на
добиточната храна која содржи ДКФ или ТКФ да се чуваат и да се достапни на
надлежниот орган најмалку 5 години.
б) ветеринарно-здравствениот сертификат којшто ја следи пратката добиточна храна
која содржи ДКФ или ТКФ и секое пакување, да е јасно обележано со следните зборови:
„Содржи дикалциум фосфат и/или трикалциум фосфат од животинско потекло – не е
наменето за исхрана на преживни животни“.
в) рефусната добиточна храна која содржи ДКФ или ТКФ да се транспортира во
соодветни транспортни средства во кои истовремено не треба да се транспортира
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни. Доколку возилото понатаму
се користи за транспорт на добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни,
претходно темелно да се исчисти во согласност со процедура одобрена од надлежниот
орган на земјата извозник со цел да се избегне вкрстена контаминација.
г) примената и складирањето на добиточната храна која содржи ДКФ или ТКФ е
забранета во фарми каде се одгледуваат преживни животни.
д) по исклучок од потточка г) од точка 2.2.2 од ова решение, надлежниот орган може да
дозволи примена и складирање на добиточна храна која содржи ДКФ или ТКФ во фарми
каде се одгледуваат преживни животни доколку се почитуваат мерките за спречување на
исхрана на преживни животни со добиточна храна која содржи ДКФ или ТКФ.
2.2.3 Производи од крв добиени од непреживни животни под услов:
а) крвта да е добиена во кланица одобрена од Европската Унија, која е регистрирана
исклучиво за колење на непреживни животни, и добиената крв се транспортира директно
до преработувачкиот објект во возило наменето исклучиво за транспорт на крв од
непреживни животни. Доколку возилото претходно е користено за транспорт на крв од
преживни животни, по темелното чистење да се прегледа од надлежниот орган на земјата
извозник пред да се изврши транспорт на крв од непреживни животни.
б) по исклучок од потточка а) од точка 2.2.3 од ова решение, надлежниот орган може
да одобри колење на преживни животни во кланица која собира крв од непреживни
животни и е наменета за производство на производи од крв и крвно брашно наменети за
исхрана на непреживни фармски животни и риби, доколку кланицата има одобрен
контролен систем. Контролниот систем треба најмалку да осигурува дека:
- колењето на непреживните животни се извршува физички одделно од колењето на
преживните животни;
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- просториите за собирање, складирање, транспорт и пакување на крв од непреживни
животни се физички одделени од оние за собирање, складирање, транспорт и пакување на
крв од преживни животни; и
- редовно се земаат мостри и се вршат анализи на крвта од непреживните животни за
утврдување присуство на протеини по потекло од преживни животни.
в) производите од крв и крвното брашно да се произведуваат во објект кој е исклучиво
наменет за производство на крв од непреживни животни.
г) по исклучок од потточка в) од точка 2.2.3 од ова решение, надлежниот орган може да
одобри производство на производи од крв и крвно брашно за примена во добиточна храна, за
исхрана на непреживни фармски животни и риби, во објекти кои преработуваат крв од
преживни животни, само доколку имаат одобрен контролен систем кој спречува вкрстена
контаминација. Контролниот систем треба најмалку да осигурува дека:
- преработката на крвта од непреживните животни се изведува во затворен систем и
физички одделен од системот за преработка на крвта од преживните животни;
- рефусниот сиров материјал и рефусниот завршен производ по потекло од преживни
животни во текот на складирањето, транспортот и пакувањето се врши во простории
физички одделени од оние за рефусен сиров материјал и рефусниот завршен производ по
потекло од непреживни животни; и
- редовно се земаат мостри и се вршат анализи на крвта од непреживните животни за
утврдување присуство на протеини по потекло од преживни животни.
д) ако содржи производи од крв или крвно брашно да се произведува во објекти кои не
произведуваат добиточна храна за исхрана на преживни животни или фармски животни освен
риба, и кои се одобрени за оваа намена од страна на надлежниот орган на земјата извозник.
ѓ) по исклучок од потточка д) од точка 2.2.3 од ова решение, надлежниот орган може да
одобри производството на добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни, во
објекти кои истовремено произведуваат добиточна храна која содржи производи од крв
или крвно брашно кои се наменети за исхрана на непреживни фармски животни или риба,
под услов:
- рефусната и пакувана добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни или
фармски животни освен риба, да се произведува во простории физички одделени од
просториите каде се произведува добиточна храна која содржи производи од крв или крвно
брашно;
- рефусната добиточна храна во текот на складирањето, транспортот и пакувањето да се
чува во физички одделни простории и тоа:
а) добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни да се чува одделно од
производите од крв и од добиточната храна која содржи производи од крв,
б) добиточна храна наменета за исхрана на фармски животни освен риба, да се чува
одделно од крвното брашно и добиточната храна која содржи крвно брашно,
- сите записници за набавката и примената на производите од крв и крвното брашно и
продажбата на добиточната храна која содржи вакви производи да се чуваат и да се
достапни на надлежниот орган најмалку 5 години.
е) пратката или ветеринарно-здравствениот сертификат којшто ја следи пратката
добиточна храна која содржи производи од крв или крвно брашно да се јасно обележани
со следните зборови: „Содржи производи од крв – не е наменето за исхрана на преживни
животни“ или „Содржи крвно брашно – наменето исклучиво за исхрана на риба“.
ж) рефусната добиточна храна која содржи производи од крв да се транспортира во
соодветни транспортни средства, во кои истовремено не треба да се транспортира
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни. Рефусната добиточна храна
која содржи крвно брашно треба да се транспортира во соодветни транспортни средства,
во кои истовремено не треба да се транспортира добиточна храна за исхрана на фармски
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животни освен риба. Доколку возилото понатаму се користи за транспорт на добиточна
храна наменета за исхрана на преживни животни или за исхрана на фармски животни
освен риба, темелно да се исчисти во согласност со процедура која е одобрена од
надлежниот орган на земјата извозник со цел да се избегне вкрстена контаминација.
з) примената и складирањето на добиточната храна која содржи производи од крв е
забранета во фарми каде се одгледуваат преживни животни. Примената и складирањето на
добиточната храна која содржи крвно брашно е забранета во фарми каде се одгледуваат
фармски животни освен риба.
ѕ) по исклучок од потточка з) од точката 2.2.3 од ова решение, надлежниот орган може
да дозволи примена и складирање на добиточна храна која содржи производи од крв во
фарми каде се одгледуваат преживни животни и може да дозволи примена и складирање
на добиточна храна која содржи крвно брашно во фарми каде се одгледуваат фармски
животни освен риба, доколку се почитуваат мерките за спречување на исхрана на
преживни животни со добиточна храна која содржи производи од крв и доколку се
почитуваат мерките за спречување на исхрана на фармските животни освен риба со
добиточна храна која содржи крвно брашно.
2.3. Храна и производи за исхрана на риби која содржи крвно брашно добиено од
непреживни животни под услов:
а) крвта да е добиена во кланица одобрена од Европската Унија, која е регистрирана
исклучиво за колење на непреживни животни, и добиената крв се транспортира директно
до преработувачкиот објект во возило наменето исклучиво за транспорт на крв од
непреживни животни. Доколку возилото претходно е користено за транспорт на крв од
преживни животни, по темелното чистење да се прегледа од надлежниот орган на земјата
извозник пред да се изврши транспорт на крв од непреживни животни.
б) по исклучок од потточка а) од точката 2.3 од ова решение, надлежниот орган може
да одобри колење на преживни животни во кланица која собира крв од непреживни
животни и е наменета за производство на производи од крв и крвно брашно наменети за
исхрана на непреживни фармски животни и риби, доколку кланицата има одобрен
контролен систем. Контролниот систем треба најмалку да осигурува дека:
- колењето на непреживните животни се извршува физички одделно од колењето на
преживните животни;
- просториите за собирање, складирање, транспорт и пакување на крв од непреживни
животни се физички одделени од оние за собирање, складирање, транспорт и пакување на
крв од преживни животни; и
- редовно се земаат мостри и се вршат анализи на крвта од непреживните животни за
утврдување присуство на протеини по потекло од преживни животни.
в) производите од крв и крвното брашно да се произведуваат во објект кој е исклучиво
наменет за производство на крв од непреживни животни.
г) по исклучок од потточка в) од точката 2.3 од ова решение, надлежниот орган може да
одобри производство на производи од крв и крвно брашно за примена во добиточна храна, за
исхрана на непреживни фармски животни и риби, во објекти кои преработуваат крв од
преживни животни, само доколку имаат одобрен контролен систем кој спречува вкрстена
контаминација. Контролниот систем треба најмалку да осигурува дека:
- преработката на крвта од непреживните животни се изведува во затворен систем и
физички одделен од системот за преработка на крвта од преживните животни;
- рефусниот сиров материјал и рефусниот завршен производ по потекло од преживни
животни во текот на складирањето, транспортот и пакувањето се врши во простории
физички одделени од оние за рефусен сиров материјал и рефусниот завршен производ по
потекло од непреживни животни; и
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- редовно се земаат мостри и се вршат анализи на крвта од непреживните животни за
утврдување присуство на протеини по потекло од преживни животни.
д) ако содржи производи од крв или крвно брашно да се произведува во објекти кои не
произведуваат добиточна храна за исхрана на преживни животни или фармски животни освен
риба, и кои се одобрени за оваа намена од страна на надлежниот орган на земјата извозник.
ѓ) по исклучок од потточка д) од точката 2.3 од ова решение, надлежниот орган може да
одобри производството на добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни, во
објекти кои истовремено произведуваат добиточна храна која содржи производи од крв
или крвно брашно кои се наменети за исхрана на непреживни фармски животни или риба,
под услов:
- рефусната и пакувана добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни или
фармски животни освен риба, да се произведува во простории физички одделени од
просториите каде се произведува добиточна храна која содржи производи од крв или крвно
брашно;
- рефусната добиточна храна во текот на складирањето, транспортот и пакувањето да се
чува во физички одделни простории и тоа:
а) добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни да се чува одделно од
производите од крв и од добиточната храна која содржи производи од крв,
б) добиточна храна наменета за исхрана на фармски животни освен риба, да се чува
одделно од крвното брашно и добиточната храна која содржи крвно брашно,
- сите записници за набавката и примената на производите од крв и крвното брашно и
продажбата на добиточната храна која содржи вакви производи да се чуваат и да се достапни
на надлежниот орган најмалку 5 години.
е) пратката или ветеринарно-здравствениот сертификат којшто ја следи пратката
добиточна храна која содржи производи од крв или крвно брашно да се јасно обележани
со следните зборови: „Содржи производи од крв – не е наменето за исхрана на преживни
животни“ или „Содржи крвно брашно – наменето исклучиво за исхрана на риба“.
ж) рефусната добиточна храна која содржи производи од крв да се транспортира во
соодветни транспортни средства, во кои истовремено не треба да се транспортира
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни. Рефусната добиточна храна
која содржи крвно брашно да се транспортира во соодветни транспортни средства, во кои
истовремено не треба да се транспортира добиточна храна за исхрана на фармски животни
освен риба. Доколку возилото понатаму се користи за транспорт на добиточна храна
наменета за исхрана на преживни животни или за исхрана на фармски животни освен
риба, темелно да се исчисти во согласност со процедура која е одобрена од надлежниот
орган на земјата извозник со цел да се избегне вкрстена контаминација.
з) примената и складирањето на добиточната храна која содржи производи од крв е
забранета во фарми каде се одгледуваат преживни животни. Примената и складирањето на
добиточната храна која содржи крвно брашно е забранета во фарми каде се одгледуваат
фармски животни освен риба.
ѕ) по исклучок од потточка з) од точката 2.3 од ова решение, надлежниот орган може да
дозволи примена и складирање на добиточна храна која содржи производи од крв во
фарми каде се одгледуваат преживни животни и може да дозволи примена и складирање
на добиточна храна која содржи крвно брашно во фарми каде се одгледуваат фармски
животни освен риба, доколку се почитуваат мерките за спречување на исхрана на
преживни животни со добиточна храна која содржи производи од крв и доколку се
почитуваат мерките за спречување на исхрана на фармските животни освен риба со
добиточна храна која содржи крвно брашно.
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2.4. Добиточна храна и производи за исхрана на фармски животни кои содржат
материјал од растително потекло и незначително количество на коскени спикули, може да
биде увезена само доколку надлежниот орган врз основа на проценка на ризик определи
дека не постои никаква закана за пренос на ТСЕ. Проценката на ризикот да го вклучи
најмалку количеството и можниот извор на контаминација и крајната дестинација на
пратката.
2.5. Добиточна храна за исхрана на фармски преживни животни кои не се одбиени од
цицање, која содржи рибино брашно под услов рибиното брашно:
а) да е произведено во преработувачки објект наменет исклучиво за производство на
производи од риба;
б) пред ставање во промет во Република Македонија, секоја пратка на увезено рибино
брашно да е микроскопски анализирана во согласност со соодветните прописи од областа
на ветеринарното здравство;
в) да се користи само за производство на млечни замени, дистрибуирани во сува форма,
кои се администрираат по разредување во соодветно количество на течност и кои се
исклучиво наменети за исхрана на преживни фармски животни кои сè уште цицаат, како
додаток на, или замена за, пост-колостралното млеко, пред животните да бидат одбиени
од цицање;
г) млечните замени кои содржат рибино брашно наменето за исхрана на млади
преживни фармски животни да се произведени во објекти кои не произведуваат друга
добиточна храна за исхрана на преживни животни и кои се одобрени за оваа намена од
страна на надлежниот орган.
д) по исклучок од потточка г) од точката 2.5 од ова решение, надлежниот орган може да
одобри производството на друга добиточна храна за преживни животни во објект во кој
истовремено се произведуваат млечни замени кои содржат рибино брашно и се наменети
за исхрана на млади преживни фармски животни под услов:
- производството на другата добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни
да се изведува во простории физички одделени од просториите за производство на млечни
замени кои содржат рибино брашно;
- другата рефусна и пакувана добиточна храна наменета за исхрана на преживни
животни во текот на складирањето, транспортот и пакувањето да се чува во простории
физички одделени од оние за рефусно рибино брашно и рефусни млечни замени кои
содржат рибино брашно;
- сите записници за набавка и примена на рибино брашно и продажба на млечни замени
кои содржат рибино брашно да се чуваат и да се достапни на надлежниот орган најмалку 5
години;
- редовно да се спроведуваат рутински тестови на останатата добиточна храна наменета
за исхрана на преживни животни за откривање присуство на забранети протеини
вклучително и рибино брашно. Резултатите од тестовите да се чуваат и да се достапни на
надлежниот орган најмалку 5 години;
ѓ) ветеринарно-здравствениот сертификат којшто ја следи пратката со млечна замена,
наменета за исхрана на млади преживни фармски животни, и секое пакување, да е јасно
обележано со следните зборови: „Содржи рибино брашно – наменето исклучиво за
исхрана на преживни фармски животни кои сè уште цицаат“;
е) рефусната млечна замена која содржи рибино брашно наменето исклучиво за
исхрана на преживни фармски животни кои сè уште цицаат да се транспортира во
соодветни транспортни средства, во кои истовремено не треба да се транспортира друга
добиточна храна наменета за исхрана на преживни животни. Доколку возилото понатаму
се користи за транспорт на друга добиточна храна наменета за исхрана на преживни
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животни, претходно темелно да се исчисти во согласност со процедура која е одобрена од
надлежниот орган на земјата извозник со цел да се избегне вкрстена контаминација;
ж) на фармите каде се одгледуваат преживни животни, да се почитуваат мерките за
спречување на исхрана на преживни животни со млечни замени кои содржат рибино
брашно кои се наменети исклучиво за исхрана на млади преживни фармски животни кои
сè уште цицаат. Надлежниот орган составува листа на фарми каде се употребуваат млечни
замени кои содржат рибино брашно, преку систем на најава од страна на фармата или
друг систем кој обезбедува почитување и спроведување на овој услов.
3. Забраната за увоз од ова решение не се однесува на следниве пратки:
- козметички производи, медицински производи или медицински средства, нивни
почетни материјали или меѓупроизводи;
- производи кои не се наменети за човечка исхрана, исхрана на животни или за
наѓубрување, нивни почетни материјали или меѓупроизводи;
- производи од животинско потекло кои се наменети за изложби, настава, научни
испитувања, специјални студии или анализи, со гаранција дека истите нема да се
употребат како човечка или животинска храна;
- живи животни кои се користат или се наменети за научни истражувања;
- семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки од здрави говеда, овци и кози;
- млеко и производи од млеко;
- млечни додатоци кај кои е утврдено дека не содржат протеини добиени од ткиво на
цицачи и масти од животинско потекло (дозволени се само млечни масти);
- кожа која е сирова, солена и наменета исклучиво за индустриска употреба;
- желатин добиен од ткива од преживари заклани во кланица кои со прегледот пред и
по колењето биле оценети како здравствено исправни, а во случај на животни по потекло
од земја или регион со неопределен БСЕ ризик наведена во Прилог 3 од ова решение, кои
се постари од 30 месеци, истите да се испитани на БСЕ со негативен наод и под услов
желатинот да е произведен во согласност со следнава постапка:
i. кога се добива од кожи и тетиви од преживари во согласност со процедурата од
кисело-базен третман, следено со најмалку едно испирање при што pH вредноста е
накнадно прилагодувана; желатинот да се изолира од следното единечно или повторно
загревање, по кое да следи прочистување преку филтрирање и стерилизација;
ii. кога се добива од коски од преживари, наменети за исхрана на луѓе, производство на
добиточна храна, фармацевтски, биолошки или медицински препарати, доколку во
ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека пратката:
- потекнува од земја или регион со незначителен БСЕ ризик наведена во Прилог 1 кој е
составен дел на ова решение; или
- потекнува од земја или регион со контролиран БСЕ ризик наведена во Прилог 2 кој е
составен дел на ова решение; или потекнува од земја или регион со неопределен БСЕ
ризик наведена во Прилог 3 од ова решение, под услов:
а) коските да биле подложени на процес кој ги вклучува следниве постапки:
i. обезмастување;
ii. деминерализација со киселини;
iii. третман со киселини или бази;
iv. филтрација;
v. стерилизација на температура ≥138° најмалку 4 секунди; или со еднаква или подобра
постапка во однос на намалување на инфективноста (пр. загревање под висок притисок) ;
б) черепот и ‘рбетот биле отстранети и биле исклучени од процес на обработка.
- колаген добиен од ткива од преживари заклани во кланица кои со прегледот пред и по
колењето биле оценети како здравствено исправни и под услов колагенот да е произведeн
во согласност со следната постапка:
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i. кога се добива од кожи и тетиви перење, pH вредност подесувана употребувајќи
киселини или бази, потоа проследена со едно или повеќе испирања, филтрирање и
пресување или друга одобрена постапка, а потоа подложен на процес на сушење;
ii. кога се добива од коски од преживари, наменети за исхрана на луѓе, производство на
добиточна храна, фармацевтски, биолошки или медицински препарати, доколку во
ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека пратката:
- потекнува од земја или регион со незначителен БСЕ ризик наведена во Прилог 1 од
ова решение; или
- потекнува од земја или регион со контролиран БСЕ ризик наведена во Прилог 2 од ова
решение; или потекнува од земја или регион со неопределен БСЕ ризик наведена во
Прилог 3 од ова решение, под услов:
а) коските да биле подложени на процес кој ги вклучува следниве постапки:
i. обезмастување;
ii. деминерализација со киселини;
iii. третман со киселини или бази;
iv. филтрација;
v. стерилизација на температура ≥138° најмалку 4 секунди; или со еднаква или подобра
постапка во однос на намалување на инфективноста (пр. загревање под висок притисок) ;
б) черепот и ‘рбетот (специфично ризичен материјал) биле отстранети и биле
исклучени од процес на обработка.
4. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезуваат и следниве пратки, доколку потекнуваат од земјa или регион со
незначителен БСЕ ризик наведен во Прилог 1 од ова решение:
4.1. Живи говеда, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- се родени и во континуитет одгледувани во земја или регион со незначителен БСЕ
ризик;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат и не се говеда, кои:
i. биле изложени на потврдени случаи на БСЕ;
ii. во текот на првата година од животот се одгледувани заедно со говеда кои се потврдени
случаи на БСЕ, при што истрагата потврдила дека во тој период биле хранети со иста
потенцијално контаминирана добиточна храна како и говедата кои се потврдени случаи на
БСЕ;
iii. се родени во исто стадо или се родени во текот на 12 месеци од раѓањето на говедата
кои се потврдени случаи на БСЕ, при што истрагата сеуште не потврдила дека во тој
период биле хранети со иста потенцијално контаминирана добиточна храна како и
говедата кои се потврдени случаи на БСЕ.
- се родени по датумот кога стапила на сила забраната за хранење на преживните
животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво од
преживари и забраната ефективно се спроведува или се родени по датумот на раѓање на
говедото кое е последен потврден изворен БСЕ случај доколку изворниот БСЕ случај е
роден по датумот на стапување на сила на забраната за хранење на преживните животни
со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво од преживари,
доколку во земјата извозник имало изворни БСЕ случаи.
4.2. Свежо месо, мелено месо и месни подготовки, производи од месо, третирани црева,
преработени масти од животинско потекло, џимиринки и желатин, по потекло од говеда,
овци и кози, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- се родени и во континуитет одгледувани во земја или регион со незначителен БСЕ
ризик;
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- се добиени од говеда, овци и кози, кои се родени, во континуитет одгледувани и
заклани во земја со незначителен БСЕ ризик кои пред колење и по колење се прегледани
од страна на официјален или овластен ветеринар;
- доколку во земјата или регионот имало изворни БСЕ случаи:
1) животните биле родени по датумот кога стапила на сила забраната за хранење на
преживните животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво
од преживари и забраната ефективно се спроведува; или
2) производите по потекло од говеда, овци и кози не содржат или 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 или кози.
5. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезуваат и следниве пратки, доколку потекнуваат од земјa или регион со
контролиран БСЕ ризик наведен во Прилог 2 од ова решение:
5.1. Живи говеда, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- земјата или регионот се класифицирани како земја или регион со контролиран БСЕ
ризик;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат и не се говеда, кои:
i. биле изложени на потврдени случаи на БСЕ;
ii. во текот на првата година од животот се одгледувани заедно со говеда кои се
потврдени случаи на БСЕ, при што истрагата потврдила дека во тој период биле хранети
со иста потенцијално контаминирана добиточна храна како и говедата кои се потврдени
случаи на БСЕ; и
iii. се родени во исто стадо или се родени во текот на 12 месеци од раѓањето на говедата
кои се потврдени случаи на БСЕ, при што истрагата сеуште не потврдила дека во тој
период биле хранети со иста потенцијално контаминирана добиточна храна како и
говедата кои се потврдени случаи на БСЕ; и
- се родени по датумот кога стапила на сила забраната за хранење на преживните
животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво од
преживари и забраната ефективно се спроведува или се родени по датумот на раѓање на
последниот изворен случај на БСЕ, доколку изворниот БСЕ случај е роден по датумот на
стапување на сила на забраната за хранење на преживните животни со месно коскено
брашно или со добиточна храна која содржи ткиво од преживари.
5.2. Свежо месо, мелено месо и месни подготовки, производи од месо, третирани црева,
преработени масти од животинско потекло, џимиринки и желатин, по потекло од говеда,
овци и кози, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- земјата или регионот се класифицирани како земја или регион со контролиран БСЕ
ризик;
- се добиени од говеда, овци и кози кои пред колење и по колење се прегледани од
страна на официјален или овластен ветеринар;
- се добиени од говеда, овци и кози кои не биле заклани по зашеметување со гас
инјектиран во черепната празнина, ниту усмртени со истиот метод, ниту заклани со
лацерација после зашеметување на централниот нервен систем со помош на инструмент
во форма на шипка внесен во черепната празнина;
- не содржат или не потекнуваат 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 или кози.
5.2.1. По исклучок од алинеја 4 од точка 5.2 од ова решение, може да се врши увоз на
трупови, половинки или половинки расечени на третини и четвртини, доколку не содржат
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специфично ризичен материјал како што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова
решение освен со ‘рбетот вклучувајќи го дорзалниот спинален ганглион.
5.2.2. Во случај кога не се бара отстранување на ‘рбетот, труповите или деловите на
труповите од говеда со ‘рбетот, треба да бидат идентификувани со сина лента согласно
системот за идентификација и регистрација на говеда и системот за означување на
говедско месо и производи од говедско месо.
5.2.3. Официјалниот ветеринар на граничен премин, во случај на увоз на говедски
трупови или делови на трупови од кои се бара отстранување на ‘рбетот, го запишува
нивниот број на Влезниот ветеринарен документ за производи (ВВДП).
5.2.4
. Официјалниот ветеринар на граничен премин, во случај на увоз на
говедски трупови од кои не се бара отстранување на‘рбетот, го запишува нивниот број на
ВВДП.
5.2.5. Во случај на увоз на третирани црева кои изворно потекнуваат од земја или од
регион со незначителен БСЕ ризик, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се
потврдува дека:
- земјата или регионот е класифициран како земја или регион со контролиран БСЕ
ризик;
- се добиени од говеда, овци и кози кои се родени, одгледувани во континуитет и
заклани во земја или регион со незначителен БСЕ ризик, кои пред колење и по колење се
прегледани од официјален или овластен ветеринар;
- доколку во земјата или регионот имало изворни БСЕ случаи:
i. животните биле родени по датумот кога стапила на сила забраната за хранење на
преживните животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво
од преживари и забраната ефективно се спроведува; или
ii. производите по потекло од говеда, овци и кози не содржат или не потекнуваат од
специфично ризичен материјал како што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова
решение.
6. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезуваат и следниве пратки, доколку потекнуваат од земјa или регион со
неопределен БСЕ ризик наведен во Прилог 3 од ова решение:
6.1. Живи говеда, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- земјата или регионот е класифициран како земја или регион со неопределен БСЕ
ризик;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат и не се говеда, кои:
i. биле изложени на потврдени случаи на БСЕ;
ii. во текот на првата година од животот се одгледувани заедно со говеда кои се
потврдени случаи на БСЕ, при што истрагата потврдила дека во тој период биле хранети
со иста потенцијално контаминирана добиточна храна како и говедата кои се потврдени
случаи на БСЕ; и
iii. се родени во исто стадо или се родени во текот на 12 месеци од раѓањето на говедата
кои се потврдени случаи на БСЕ, при што истрагата сеуште не потврдила дека во тој
период биле хранети со иста потенцијално контаминирана добиточна храна како и
говедата кои се потврдени случаи на БСЕ; и
- животните се родени најмалку две години по датумот кога стапила на сила забраната
за хранење на преживните животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која
содржи ткиво од преживари и забраната ефективно се спроведува, или се родени по
датумот на раѓање на последниот изворен случај на БСЕ доколку изворниот БСЕ случај е
роден после датумот на стапување на сила на забраната за хранење на преживните
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животни со месно коскено брашно или со добиточна храна која содржи ткиво од
преживари.
6.2. Свежо месо, мелено месо и месни подготовки, производи од месо, третирани црева,
преработени масти од животинско потекло, џимиринки и желатин, по потекло од говеда,
овци и кози, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- земјата или регионот е класифициран како земја или регион со неопределен БСЕ
ризик;
- се добиени од говеда, овци и кози кои не биле хранети со месно коскено брашно или
со добиточна храна која содржи ткиво од преживари, кои пред колење и по колење се
прегледани од страна на официјален или овластен ветеринар;
- се добиени од говеда, овци и кози кои не биле заклани после зашеметување со гас
инјектиран во черепната празнина, ниту усмртени со истиот метод, ниту заклани со
лацерација после зашеметување на централниот нервен систем со помош на инструмент
во форма на шипка внесен во черепната празнина;
- не се добиени од:
i. специфично ризичен материјал како што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова
решение;
ii. нервно или лимфно ткиво изложено при процесот на обескостување;
iii. механички одвоено месо од коски на говеда, овци или кози.
6.2.1. По исклучок од алинеја 4 од точката 6.2 од ова решение, може да се врши увоз на
трупови, половинки или половинки расечени на третини и четвртини, доколку не содржат
специфично ризичен материјал како што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова
решение освен со ‘рбетот вклучувајќи го дорзалниот спинален ганглион.
6.2.2. Во случај кога не се бара отстранување на ‘рбетот, труповите или деловите на
труповите од говеда со ‘рбет, треба да се идентификуваат со сина лента согласно системот
за идентификација и регистрација на говеда и системот за означување на говедско месо и
производи од говедско месо.
6.2.3. Официјалниот ветеринар на граничен премин, во случај на увоз на говедски
трупови или делови на трупови од кои се бара отстранување на ‘рбетот, го додава нивниот
број на ВВДП.
6.2.4. Официјалниот ветеринар на граничен премин, во случај на увоз на говедски
трупови од кои не се бара отстранување на‘рбетот, го додава нивниот број на ВВДП.
6.2.5. Во случај на увоз на третирани црева кои изворно потекнуваат од земја или од
регион со незначителен БСЕ ризик, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се
потврдува дека:
- земјата или регионот е класифициран како земја или регион со неопределен БСЕ
ризик;
- се добиени од говеда, овци и кози кои се родени, одгледувани во континуитет и
заклани во земја или регион со незначителен БСЕ ризик и пред колење и по колење се
прегледаниод официјален или овластен ветеринар;
- во случај цревата да потекнуваат од земја или регион каде имало изворни БСЕ случаи:
i. животните од кои се добиени производите биле родени по датумот кога стапила на
сила забраната за хранење на преживните животни со месно коскено брашно или со
добиточна храна која содржи ткиво од преживари и забраната ефективно се спроведува;
или
ii. производите не содржат или не се добиени од специфично ризичен материјал како
што е наведено во точка 1 потточка 1.1 од ова решение.
7. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезуваат и нус-производи и обработени производи по потекло од говеда, овци и
кози, и тоа: топени масти, храна за домашни миленици, производи од крв, преработени
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животински протеини, коски и производи од коски, материјал од категорија 3 и желатин,
доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се потврдува дека:
- нус-производите од животинско потекло 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;
- животните од кои е добиен нус-производот, не биле заклани по зашеметување со гас
инјектиран во кранијалната празнина или убиени со истиот метод, ниту се заклани со
лацерација на централното нервното ткиво со помош на шилест инструмент внесен во
кранијалната шуплина; или
- нус-производите од животинско потекло не содржат и не потекнуваат од материјал
добиен од говеда, овци и кози, освен оние нус-производи кои се добиени од животни
родени, во континуитет одгледувани и заклани во земја или регион класифициран како
земја или регион со незначителен БСЕ ризик.
8. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезуваат и живи овци и кози, доколку со ветеринарно-здравствениот сертификат се
потврдува дека:
8.1. Биле родени и одгледани во континуитет во одгледувалишта во кои не бил
дијагностициран случај на скрапи, а доколку се наменети за одгледување ги исполнуваат
следниве услови:
8.1.1. се овци од ARR/ARR прионски протеински генотип; или
8.1.2. се одгледувани во континуитет од раѓање или во последните три години во
одгледувалиште или одгледувалишта кои ги задоволуваат следниве услови:
а) до 30 јуни2007:
- подлежат на редовни официјални ветеринарни проверки;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат;
- ниту еден случај на скрапи не е потврден;
- се земаат мостри од стари женки наменети за колење; и
- женки, со исклучок од овци од ARR/ARR прион протеински генотип, се внесуваат во
одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги исполнува истите
услови.
б) од 1 јули 2004 година, одгледувалиштето или одгледувалиштата ги исполнуваат
следниве дополнителни услови:
- сите овци и кози кои умреле или биле убиени на одгледувалиштето, и не биле заклани
во рамките на програма за ерадикација на болест, ниту заклани за исхрана на луѓе, а се
постари од 18 месеци се прегледуваат за скрапи во согласност со лабораториските методи
утврдени во соодветните прописи од областа на ветеринарното здравство за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии; и
- овците и козите, со исклучок од овците од ARR/ARR прион протеински генотип, се
внесуваат во одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги
исполнува истите услови.
в) од 1 јули 2007 година:
- подлежат на редовни официјални ветеринарни проверки;
- се идентификувани со траен систем за идентификација кој овозможува да се следат
назад до мајката и стадото од кое потекнуваат;
- не е потврден ниту еден случај на скрапи;
- сите овци и кози кои умреле или биле убиени на одгледувалиштето, и не биле заклани
во рамките на програма за ерадикација на болест, ниту заклани за исхрана на луѓе, а се
постари од 18 месеци, се прегледуваат за скрапи во согласност со лабораториските методи
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утврдени во соодветните прописи од областа на ветеринарното здравство за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии; и
- овците и козите, со исклучок од овци од ARR/ARR прион протеински генотип, се
внесуваат во одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги
исполнува истите услови; или
8.2. Овците се од ARR/ARR прион протеински генотип и доаѓаат од одгледувалиште
каде немало пријавено ниту еден случај на скрапи во последните 6 месеци.
9. Покрај пратките наведени во точка 3 од ова решение, во Република Македонија може
да се увезува и семе и ембриони од овци и кози, доколку со ветеринарно-здравствениот
сертификат се потврдува дека:
9.1. Биле земени од животни кои биле одгледани во континуитет од раѓање или во
последните три години од нивниот живот во одгледувалиште или одгледувалишта кои ги
исполнуваат следниве услови:
а) до 30 јуни2007:
- подлежат на редовни официјални ветеринарни проверки;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат;
- ниту еден случај на скрапи не е потврден;
- се земаат мостри од стари женки наменети за колење; и
- женки, со исклучок од овци од ARR/ARR прион протеински генотип, се внесуваат во
одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги исполнува истите
услови.
б) од 1 јули 2004 година, одгледувалиштето или одгледувалиштата ги исполнуваат
следниве дополнителни услови:
- сите овци и кози кои умреле или биле убиени на одгледувалиштето, и не биле заклани
во рамките на програма за ерадикација на болест, ниту заклани за исхрана на луѓе, а се
постари од 18 месеци се прегледуваат за скрапи во согласност со лабораториските методи
утврдени во соодветните прописи од областа на ветеринарното здравство за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии; и
- овците и козите, со исклучок од овците од ARR/ARR прион протеински генотип, се
внесуваат во одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги
исполнува истите услови.
в) од 1 јули 2007 година:
- подлежат на редовни официјални ветеринарни проверки;
- се идентификувани со траен систем за обележување кој овозможува да се следат назад
до мајката и стадото од кое потекнуваат,
- не е потврден ниту еден случај на скрапи;
- сите овци и кози кои умреле или биле убиени на одгледувалиштето, и не биле заклани
во рамките на програма за ерадикација на болест, ниту заклани за исхрана на луѓе, а се
постари од 18 месеци, се прегледуваат за скрапи во согласност со лабораториските методи
утврдени во соодветните прописи од областа на ветеринарното здравство за сузбивање и
искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии; и
- овците и козите, со исклучок од овци од ARR/ARR прион протеински генотип, се
внесуваат во одгледувалиштето само доколку потекнуваат од одгледувалиште кое ги
исполнува истите услови; или
9.2. Семето од овци, е собрано од мажјаци од ARR/ARR прион протеински генотип;
или
9.3. Ембрионите од овци, се добиени од женки од ARR/ARR прион протеински
генотип.
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10. Сите пратки кои се предмет на забрана со ова решение што се пренесуваат преку
границата на Република Македонија се одземаат и нештетно се отстрануваат.
11. Одредбите од ова решение се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во
Република Македонија а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до
влегување во сила на ова решение, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од
земјата извозничка на денот на влегувањето на сила на ова решение, или кои се веќе на
пат.
12. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.
Бр. 11-3930/1
14 април 2009 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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