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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 12 став (3) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе     

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО 

САНИТАРНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ИЛИ ТРАНЗИТИРААТ ВО ИЛИ НИЗ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Ветеринарно санитарните 

сертификати за нуспроизводи од животинско потекло кои се увезуваат или транзитираат 
во или низ  Република Македонија. 

 
Член 2 

Ветеринарно санитарните сертификати за нуспроизводи од животинско потекло кои се 
увезуваат или транзитираат во или низ Република Македонија се издаваат во А4 формат 
во бела боја.  

 
Член 3 

(1) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за преработени протеини од 
животинско потекло кои не се наменети за исхрана на луѓето, вклучувајќи  мешавини и 
производи различни од храна за домашни миленици кои содржат такви протеини, за увоз 
или транзит во/низ Република Македонија е дадена во прилог број 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за млеко  и млечни производи, 
кои биле подложени на единствен термички третман и кои не се наменети за исхрана на 
луѓе, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог 
број 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за термички обработени 
млечни производи со рН намаленa на  6 кои не се наменети за исхрана на луѓето, за 
испраќање во или транзит низ Република Македонија  е дадена во прилог број 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(4) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за  млеко и млечни производи, 
подложени на стерилизација или дупла термичка обработка и не се  наменети за исхрана 
на луѓето, за испраќање во или транзит низ Република Македонија  е дадена во прилог 
број 4 кој е составен дел на овој правилник. 

(5) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за преработена храна за 
домашни миленици различна од конзервирана храна за домашни миленици, наменета за 
испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 5 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(6) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за кучешки грицкалки 
наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 
6 кој е составен дел на овој правилник. 
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(7) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат сирова храна за домашни 
миленици за директна продажба или нуспроизводи од животинско потекло за исхрана на 
животни кои се одгледуваат на фарма и крзнени животни, наменети за испраќање во или 
транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 7 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(8) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за нуспроиводи од 
животинско потекло за производство на храна за домашни миленици, наменета за 
испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 8 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(9) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за конзервирана храна за 
домашни миленици наменета за испраќање во или транзит низ Република Македонија е 
дадена во прилог број 9 кој е составен дел на овој правилник. 

(10) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за додатоци за зачинување за 
употреба во производство на храна за домашни миленици, наменета за испраќање во или 
транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 10 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 (11) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за производи од крв кои не 
се за исхрана на луѓето, а  можат да се користат како материјал за добиточна храна, 
наменета за испраќање во или транзит низ Рeпублика Македонија е дадена во прилог број 
11 кој е составен дел на овој правилник. 

(12) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за производи од крв, освен 
серум од коњи и меѓупроизводи наведени во член 1 од 2007/2006 од Регулативата на 
Европската Комисија, за употреба за технички цели, наменети за испраќање или транзит 
во/низ Република Македонија е дадена во прилог број 12 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(13) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за увоз на серум од копитари 
за техничка употреба вклучувајќи ја и фармацијата, дијагностиката in vitro и 
лабораториски реагенси наменети за испраќање или транзит во/низ Република Македонија 
е дадена во прилог број 13 кој е составен дел на овој правилник. 

(14) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за свежи или рaзладени кожи 
и подкожја од копитари, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија 
е дадена во прилог број 14 кој е составен дел на овој правилник. 

(15) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за третирани кожи и 
подкожја од копитари, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е 
дадена во прилог број 15 кој е составен дел на овој правилник. 

(16) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за третирани кожи и 
подкожја од преживари и копитари кои се наменети за испраќање во или транзит низ 
Република Македонија и кои биле складирани одвоено 21 ден или ќе бидат 
транспортирани 21 ден непрекидно пред да бидат увезени е дадена во прилог број 16 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(17) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за  третирани ловечки 
трофеи на птици и копитари составени само од коски, рогови, копита, канџи, роговје, 
заби, кожи и подкожје наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е 
дадена во прилог број 17 кој е составен дел на овој правилник. 

(18) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за ловечки трофеи на птици 
и копитари составени од цели нетретирани делови наменети за испраќање во или транзит 
низ Република Македонија е дадена во прилог број 18 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(19) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за свински четини од трети 
земји или нивни региони кои се слободни од Афричка свинска чума наменети за праќање 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

3 од 106 

во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 19 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(20) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за за свински четини од 
трети земји или нивни региони кои не се слободни од Афричка свинска чума наменети за 
праќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 20 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(21) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за  нуспроизводи кои ќе се 
употребат за технички цели, наменети за испраќање во или транзит низ Република 
Македонија е дадена во прилог број 21 кој е составен дел на овој правилник. 

(22) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за рибино масло кое не е за 
исхрана на луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и за технички цели 
наменето за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 
22 кој е составен дел на овој правилник. 

(23) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за топени масти кои не се за 
исхрана на луѓето, за употреба за технички цели, наменети за испраќање во или транзит 
низ Република Македонија е дадена во прилог број 23 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(24) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за топени масти кои не се за 
исхрана на луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и за технички цели, 
наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 
24 кој е составен дел на овој правилник. 

(25) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за желатин и колаген кои не 
се за исхрана на луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и за технички 
цели, наменети за испраќање во или транзит низ  Република Македонија е дадена во 
прилог број 25 кој е составен дел на овој правилник. 

(26) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за хидролизирани протеини, 
дикалциум фосфат и трикалциум фосфат кои не се за исхрана на луѓето, за употреба како 
материјал за добиточна храна и за технички цели, наменети за испраќање во или транзит 
низ Република Македонија е дадена во прилог број 26 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(27) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за нуспроизводи од 
апикултура, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во 
прилог број 27 кој е составен дел на овој правилник. 

(28) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за деривати на масти кои не 
се за исхрана на луѓето, за употреба за технички цели, наменети за испраќање во или 
транзит низ Република Македонија е дадена во прилог број 28 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(29) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за деривати на масти кои не 
се за исхрана на луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и за технички 
цели, наменети за испраќање во или транзит низ Република Македонија е дадена во 
прилог број 29 кој е составен дел на овој правилник. 

(30) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за производи од јајца кои не 
се наменети за исхрана на луѓето, за употреба како материјал за добиточна храна и за 
технички цели, наменети за испраќање во или транзит низ  Република Македонија е 
дадена во прилог број 30 кој е составен дел на овој правилник. 

(31) Содржината на Ветеринарно санитарниот сертификат за преработено ѓубре и 
производи од преработено ѓубре наменето за испраќање во или транзит низ (2) Република 
Македонија е дадена во прилог број 31 кој е составен дел на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во  „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
   Бр. 11-1624/1 

9 февруари 2009 година                             Министер,  
       Скопје                                      Ацо Спасеноски, с.р. 
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81 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

82 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

83 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

84 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

85 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

86 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

87 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

88 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

89 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

90 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

91 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

92 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

93 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

94 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

95 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

96 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

97 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

98 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

99 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

100 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

101 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

102 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

103 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

104 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

105 од 106 



Службен весник на РМ, бр. 28 од 25.02.2009 година 

106 од 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


