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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Врз основа на член 6 став (6) од Законот за нус производи од животинско потекло 

(„Службен весник на Република Македонија" број 113/2007), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесе     

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ И НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ 

НА НУС ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ КОИ ВО ПОГЛЕД НА ОБЈЕКТОТ, ОПРЕМАТА И 
КАДАРОТ ТРЕБА ДА ГО ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
СОБИРАЊЕ И НЕШТЕТНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУС ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КАКО И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ 
ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА 

НУС ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО  ПОТЕКЛО 
 

Член 1 
Предмет 

   
 Со овој правилник се пропишува начинот на собирање и нештетно отстранување на 

нус производите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед 
на објектот, опремата и кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат 
собирање и нештетно отстранување на нус производите од животинско потекло како и 
техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за 
превоз на нус производи од животинско потекло.   

 
Член 2 

Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 1 Материјали 
 
(1) Категорија 1 Материјали се собираат, транспортираат и идентификуваат без 

непотребно одлагање во согласност со овој правилник, доколку согласно Законот за нус 
производи од животинско потекло не е дозволен исклучок.  

(2) Категорија 1 Материјали нештетно се отстрануваат на следниот начин:  
1) директно се отстрануваат како отпад со горење во инсталации за горење одобрени од 

Управата за ветеринарство согласно член 3 од Законот за нус производи од животинско 
потекло; 

2) се преработуваат во преработувачки објекти кои се одобрени од Управата за 
ветеринарство, со соодветни методи за преработка на нус производи од животинско 
потекло од 1 до 5, и доколку е наложено од Управата за ветеринарство – Официјалниот 
ветеринар со метод на преработка 1, во кој случај  преработениот материјал трајно се 
обележува, каде  е технички возможно, со мирис, во согласност со процедурите  
пропишани со овој правилник, а потоа, конечно се отстранува како отпад со горење, или 
со согорување во одобрени од Управата за ветеринарство инсталации за горење или 
согорување,.  

3) материјалите од животни за кои постои сомнение дека се заразени од трансмисивни 
спонгиоформни енцефалопатии (TSE), во согласност со прописите за здравствена заштита 
на животните, или кај кои присуството на TSE е официјално потврдено и од животни 
убиени како мерка за искоренување на TSE, се преработуваат во преработувачки објект 
одобрен од Управата за ветеринарство, каде се користи методот за преработка 1, или, 
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доколку Управата за ветеринарство – Официјалниот ветеринар побара, во тој случај 
преработениот материјал трајно се обележува, доколку е технички возможно, со мирис, а 
потоа, конечно се отстранува како отпад кој се закопува во одобрена депонија во 
согласнот со Програмата за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни 
енцефалопатии (ТСЕ) 

4) Категорија 3 помии  може да се отстранат како отпад со закопување во депонија 
одобрена од надлежен орган согласно прописите за животна средина.   

(3) Привремената манипулација  или складирање на материјалите од категоријата 1 се 
врши само во интермедијарни објекти од Категорија 1 Материјали, одобрени од Управата 
за ветеринарство согласно член 14, став 5 од Законот за нус производи од животинско 
потекло.   

 
Член 3 

Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 2 Материјали 
 
(1) Категорија 2 Материјали се собираат, транспортираат и идентификуваат без 

непотребно одлагање, во согласност со овој правилник. 
(2) Категорија 2 Материјали нештетно се отстрануваат на следниот начини:  
1) директно се отстрануваат како отпад со горење во инсталации за горење одобрени од 

Управата за ветеринарство; 
2) се преработуваат во преработувачки објекти одобрени од Управата за ветеринарство, 

со користење на било кои од методите за преработка од 1 до 5, или доколку Управата за 
ветеринарство побара да се користи методот за преработка 1, во тој случај преработениот 
материјал трајно се обележува, доколку е технички возможно со мирис, при што  

а) се отстрануваат како отпад, со горење или со согорување во инсталации за горење и 
согорување одобрени од Управата за ветеринарство, или 

б) во случај на топени масти, кои претрпуваат понатамошна преработка во деривати од 
маст за употреба како органските фертилајзери или како  средства за подобрување на 
почвата, или за друга техничка употреба, освен за козметички, фармацевтски и 
медицински препарати, се преработуваат во олеохемиски објекти за Категорија 2 
Материјали; 

3) се преработуваат во преработувачки објект одобрен од Управата за ветеринарство со 
користење на методот за преработка 1, при што во тој случај  преработениот материјал 
трајно се обележува, доколку е технички возможно, со мирис и се; 

а) трансформираат во објект за производство на биогас, или во објект за производство 
на компост, одобрени од Управата за ветеринарство, или  

б) отстрануваат како отпад со закопување во депонија, одобрена согласно прописите за 
животна средина; 

4) во случај на материјал кој потекнува од риба, силажиран или компостиран, се 
отстрануваат во согласност со постапка одредена од Управата за ветеринарство.   

5) во случај на шталско ѓубре, содржина од дигестивен тракт одвоена  од дигестивниот 
тракт, млеко и колострум, доколку државниот ветеринарен инспектор со записник утврди 
дека не претставуваат  ризик за ширење на сериозна пренослива болест, тие се: 

а) употребуваат без преработка,  како суровина во објекти за производство на биогас, 
или во објекти за производство на  компост, одобрени од Управата за ветеринарство, или 
се обработуваат во техничките објекти одобрени од Управата за ветеринарство за  таа 
намена. 

б) депонираат во земја, во согласност со Законот за нус производи од животинско 
потекло и прописите за животна средина, или  
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в) трансформираат во објект за производство на биогас, или во објект за производство 
за компост; 

6) во случај на цели тела или делови од диви животни, кои не се под сомнение на зараза 
од болести кои се пренесуваат врз луѓето или животните, кои се употребуваат за правење 
трофеи од диви животни се преработуваат во технички објекти одобрени од Управата за 
ветеринарство; или 

а) се отстрануваат со други методи, или се користат за други цели, во согласност со 
правилата утврдени според посебно решение од Управата за ветеринарство а во 
согласност со Законот за нус производи и прописите од областа на животната средина,  

(3) Привременото складирање на Категорија 2 Материјали, освен шталското ѓубриво, се 
врши само во интермедијарни објекти од Категорија 2, одобрени за таа намена од 
Управата за ветеринарство.  

 
Член 4 

Начин на собирање и нештетно отстранување на Категорија 3 Материјали 
 
(1)  Kатегорија 3 Материјали се собираат, транспортираат и идентификуваат без 

непотребно одлагање, согласно условите дадени во овој правилник.  
(2) Категорија 3 Материјали:  
1) директно се отстрануваат како отпад со горење во инсталацијата за горење, одобрена 

од Управата за ветеринарство;  
2) се преработуваат во преработувачки објект , со било кој од методите за преработка 

од 1 до 5, во тој случај преработениот материјал трајно се обележува,  кога е технички 
возможно со мирис, а потоа, се отстранува како отпад  во инсталации  за горење или 
согорување, одобрени од Управата за ветеринарство, или во депонии одобрени согласно 
прописите од животната средина; 

3) се преработуваат во  преработувачки објект одобрен од Управата за ветеринарство; 
4) се трансформираат во технички објекти одобрен од Управата за ветеринарство; 
5) се користат како суровина во објект за производство на храна за домашни 

миленичиња одобрен од Управата за ветеринарство; 
6) се трансформираат во објект  за производство на биогас или во објект за 

производство на компост, одобрени од Управата за ветеринарство; 
7) во случај на помии кои потекнуваат од меѓународен транспорт, истите се претвораат 

во објекти за производство на биогас, или во објект за производство на компост, според 
упатствата кои ги одредува Управата за ветеринарство.  

8) во случај на материјал кој потекнува од риба, се силажира или компостира во 
согласност со посебни правила кои ги одредува Управата за ветеринарство.  

9) се отстрануваат со други методи, или се користат за други намени, во согласност со 
правилата утврдени од Управата за ветеринарство.  

(3) Привремената обработка или складирање на Категорија 3 Материјалите се врши 
само во интеремедијарни објекти за Категорија 3 објекти, одобрени од Управата за 
ветеринарство. 

 
Член 5 

Собирање и превезување на нус производите 
од животинско потекло 

 
(1) Нус производите од животинско потекло и преработените производите од нив, со 

исклучок на Категорија 3 помии се собираат, превезуваат и складираат согласно условите 
утврдени во овој правилник.  
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(2) За време на превозот, пратките на нус производи од животинско потекло треба да 
бидат придружувани со комерцијален документ, и во случаи кога е утврдено со закон и со 
ветеринарно-санитарен сертификат. Овие документи треба да се чуваат во период од 
најмалку две години и да бидaт достапни за увид на барање на Управата за ветеринарство. 

(3)Документите треба особено да содржат податоци за квантитет и опис на 
материјалите и нивната ознака. 

(4) Собирањето, транспортот и отстранувањето на помиите од меѓународниот 
транспорт се врши согласно прописите за заштита на животната средина без да го загрози 
здравјето на луѓето и без да нанесе штета на животната средина. 

(5) Складирањето на преработените производи се врши во објекти за складирање 
одобрени од Управата за ветеринарство.  

 
Член 6 

Идентификација на нус производите од животинско потекло 
 

(1) Правните и физичките лица кои при вршењето на дејноста создаваат нус производи 
од животинско потекло, ги преземаат следните активности:   

1) Категорија 1 Материјалите, Категорија 2 Материјалите и Категорија 3 Материјалите 
се идентификуваат и се чуваат одвоено на начин кој овозможува нивно идентификување 
во текот на собирањето и транспортирањето; и 

2) преработените производи се идентификуваат и се чуваат одделно на начин кој 
овозможува да се идентификуваат при транспортот. 

(2) Во текот на транспортот на возилото, кутијата, контејнерот, картонот или  на 
другата форма на пакување, се закачува декларација на која јасно е наведено:  

1) категоријата на нус производите од животинско потекло, или, во случај на 
преработени производи, категоријата на нус производи до животинско потекло од кои 
преработните производи се добиени ; и 

2) во случај на Категорија 1 Материјал и преработените производи добиени од нив, 
зборовите; „за нештетно отстранување само“. 

3) во случај на Категорија 2 Материјал, со исклучок на ѓубриво, содржината од 
дигестивен тракт и преработените производи добиени од нив, зборовите;  „не е за исхрана 
на животни„. Во секој случај кога Категорија 2 Материјал е наменета за исхраната на 
животните во согласност со Законот за нус производи од животинско потекло и прописите 
за исхрана на животните, декларацијата треба да ги содржи зборовите; "за исхрана на ... '' 
со називот за одредениот вид на животни за чие хранење тој материјал е наменет. 

4) во случај на Категорија 3 Материјал, зборовите; „не е за исхрана на луѓето“, 
5) во случај на ѓубриво и содржина на дигестивниот тракт, зборовите;  „ѓубриво“. 
 

Член 7 
Возила и контејнери 

 
(1) Нус производите од животинско потекло и преработените производи од нив се 

собираат и транспортираат во запечатени нови пакувањa, или во покриени контејнери или 
возила отпорни на истекување.  

(2) Возилата и контејнерите кои се употребуваат повеќекратнo , како и сите делови од 
опрема или помагала за повеќекратна употреба, а кои доаѓаат во контакт со нус 
производите од животинско потекло или преработените производи од нив, треба да се:  

- чистат, перат и дезинфицираат по секоја употреба;  
- одржуваат  во чиста состојба; и  
- очистат и исушат пред употреба. 
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(3) Контејнерите за повеќекратна употреба треба да се наменети и да се користат само 
за еден производ, во степен кој е неопходен, за да се избегне крос контаминацијата.  

(4) Материјалите за пакување треба да се согорат или нештетно отстранат на соодветен 
друг начин согласно инструкциите од официјалниот ветеринарен инспектор.   

 
Член 8 

Влегување во сила 
 

  Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„ Службен 
весник на Република Македонија". 

 
 Бр. 11-11289/3 

18 ноември 2009 година                                                                                 Министер, 
      Скопје                                                                                  Љупчо Димовски, с.р. 
 


