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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 донесува 

 
РЕШЕНИЕ 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. 57/2009), точка 1. потточка 1.1.  се менува и гласи:  

„1.1 Животински ткива (специфично ризичен материјал) наведени во Прилог 4 кој е 
составен дел од ова решение.“ 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
 Бр. 11-3930/2 

14 август 2009 година                              Директор, 
     Скопје                                      Дејан Рунтевски, с.р. 
 

Прилог 4  
 
Следниве ткива и органи се одредуваат како специфично ризичен материјал доколку се 

добиени од животни кои потекнуваат од земја или регион со контролиран, односно 
неопределен БСЕ ризик, како и од Земји Членки на Европската Унија со незначителен 
БСЕ ризик (Шведска и Финска): 

- 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. 
  


